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CONGRESSO NACIONAL

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Antonio Carlos Magalhães, Presidente do Se
nado Federal, nos termos do art. 48, item ?8, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N!! 126, DE 2000

Aprova o ato que renova a concessão outorgada à "Rádio Esperança Pruden
tópolis Ltda.", para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade
de Prudentópolis, Estado do Paraná.

O Congresso N~cional decreta:

Art. 1!! É aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº ,de 4 de agosto de 1992, que renova a
çoncessão outorgada à "Rádio Esperança Prudentópolis Ltda.", para explorar, pelo prazo de dez anos, a partir
de 23 de abril de 1992, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade
de Prudentópolis, Estado do Paraná.
. Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Senado Federal, 16 de ju-
!lho de 2000. - Senador Antonio Carlos Magalhães, Presidente.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Antonio Carlos Magalhães, Presidente do Senado
F~eral, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N!! 127, DE 2000

Aprova o ato que renova a permissão outorgada a "Sombrasil Comunicações
Ltda.", para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade
de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 469, de 26 de setembro de 1997, que renova

por dez anos, a partir de 26 de outubro de 1991, a permissão outorgada a "Sombrasil Comunicações Ltda.",
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidad~

de Cachoelro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.Senado Federal, 16 de ju-

nho de 2000. - Senador Antonio Carlos Magalhães, Presidente. r-

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Antonio Carlos Magalhães, Presidente do Se
nado Federal, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N!! 128, DE 2000

Aprova o ato que renova a permissão outorgada à "Rádio FM Concórdia
Ltda.", para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade
de Três Lagoas, Estado de Mato Grosso do Sul.



32664 Sábado 17 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2000
O Congresso Nacional decreta: _
Art. 12 É aprovado o ato a que se refere a Portaria nQ 214, de 7 de outubro de 199B, que renova por

dez anos, a partir de 4 de fevereiro de 199B, a permissão outorgada à "Rádio FM Concórdia Ltda.", para explo
rar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na 'cidade de Três
Lagoas, Estado de Mato Grosso do Sul. ' '

Art. 22 Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Senado Federal, 16 de ju
nho de 2000. - Senador Antonio Carlos Magalhães, Presidente.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Antonio Carlos Magalhães, Presidente do Se
nado Federal, nos termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N!! 2, DE 2000 - CN

Dispõe sobre a participação das bancadas minoritárias na composição das
comissões mistas. .

O Congresso Nacional resolve:
Art. 1Q A fim de atender ao disposto no § 1Q do art. 58 da Constituição Federal, é acrescentado à

Resolução ng 1, de 1970-CN - Regimento Comum, o seguinte artigo:

"Art. 1O-A. O número de membros das comissões mistas estabelecido neste Regimen
to, nas resoluções que o integram e no respectivo ato de criação é acrescido de mais uma vaga
na composição destinada a cada uma das Casas do Congresso Nacional, que será preenchida
em rodfzio, exclusivamente, pelas bancadas minoritárias que não alcancem, no cálculo da propor
cionalidade partidária, número suficiente para participarem das referidas comissões."

Art. 22 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.Senado Federal, 16 de junho de
2000. - Senador Antonio Carlos Magalhães, Presidente. I
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Curvelo, Estado de Minas Gerais ..

TVR n!! 7, de 2000 (Do Poder Executivo) 
Mensagem n!! 814/00 - Submete à apreciação do
Congresso Nacional o ato constante da Portaria n!!
127, de 5 de abril de 2000, que autoriza a Socieda
de Rádio Comunitária Camará FM a executar, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
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Mensagem n!! 814/00 - Submete à apreciação
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Bárbara do Monte Verde a executar, pelo prazo

\ia três anos, sem direito de exclusividade, ser
viço de radiodifusão comunitária na cidade de
--ª-~.1a_ Bárbara de Monte Verde, Estado- de Mi-
nas Gerais. 32685
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de 1993, para explorar serviços de radiodifusão, na maio de 1994, para explorar, sem direito de exclu-
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TVR nº 46, de 2000 (Do Poder Executivo)
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Congresso Nacional o ato constante do Decreto
de 28 de abril de 2000, que renova concessão da
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20 de setembro de 1997, para explorar, sem direito partir de 1º de maio de 1994, para explorar, sem
de exclusividade, pelo prazo de dez anos, serviço direito de exclusividade, pelo prazo de dez anos,
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade serviço de radiodifusão sonora em onda média,
de Cristalina, Estado de Goiás. 32759 na cidade de Piracicaba, Estado de São Paulo... 32785

TVR nº 36, de 2000 (Do Poder Executivo) TVR nº 42, de 2000 (Do Poder Executivo)
- Mensagem nº 817/00 - Submete à apreciação - Mensagem nº 817/00 - Submete à apreciação
do Congresso Nacional o ato constante do De- do Congrel)so Nacional o ato constante do De-
creto de 28 de abril de 2000, que renova con- ereto de 28 de abril de 2000, que renova--e-on-
cessão da Rádio Difusora de Barra do Garças cessão da Fundação Espírita André Luiz, a par-
Limitada, a partir de 18 de agosto de 1993, para tir de 1º de maio de 1994, para explorar, sem di-
explorar, sem direito de exclusividade, pelo pra- reito de exclusividade, pelo prazo de dez anos,
zo de dez anos, serviço de radiodifusão sonora serviço de radiodifusão sonora em onda média,
em onda média, na cidade de Barra do Garças, na cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo.... 32789
Estado do Mato Grosso do Sul............................. 32764 TVR nº 43, de 2000 (Do Poder Executivo)

TVR nº 37, de 2000 (Do Poder Executivo) - Mensagem nº 817/00 - Submete à apreciação
- Mensagem nº 817/00 - Submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante do Decre-
do Congresso Nacional o ato constante do De- to de 28 de abril de 2000, que renova concessão
ereto de 28 de abril de 2000, que renova con· da Rádio Verde Vale Ltda., a partir de 14 de se-
cessão da Rádio Nova São Manuel Ltda., a par· tembro de 1992, para explorar, sem direito de ex-
tir de 25 de março de 1992, para explorar, sem cluslvidade, pelo prazo de dez anos, serviço de
direito de exclusividade, pelo prazo de dez anos, radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
serviço de radiodifusão sonora em onda média, Braço do Norte, Estado de Santa Catarina. .... ..... 32793
na cidade de São Manuel, Estado de São Paulo. 32768 TVR nº 44, de 2000 (Do Poder Executivo)-

TVR nº 38, de 2000 (Do Poder Executivo) - Mensagem nº 817/00 - Submete à apreciação do
Mensagem nº 817/00 - Submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante do Decreto
Congresso Nacional o ato constante do Decreto de 28 de abril de 2000, que renova concessão da
de 28 de abril de 2000, que renova concessão da Rádio Sideral Ltda., a partir de 1º de maio de
Rádio São João do Sudoeste do Paraná Ltda., a 1994, para explorar, sem direito de exclusividade,
partir de 27 de junho de-1-996,para eX~S-ªl!l pelo prazo de dez anos, serviço de radiodifusão
direito de exclusividade, pelo prazo de dez anos, sonora em-onda média, nacidaó~túlio Varo
serviço de radiodifusão sonora em onda média, gas, Estado do Rio Grande do Sul. ==~.~-- 32797
na cidade de São João, Estado do Paraná. 32772 TVR nº 45, de 2000 (Do Poder Executivo)

TVR nº 39, de 2000 (Do Poder Executivo) - - Mensagem nº 817/00 - Submete à apreciação
Mensagem nº 817/00 - Submete à apreciação do do Congresso Nacional o ato constante do De-
Congresso Nacional o ato constante do Decreto ereto de 28 de abril de 2000, que renova con-
de 28 de abril de 2000, que renova concessão da cessão da Rádio Cruzeiro Ltda., a partir de 16
Rádio Independentes de Barreto Ltda., a partir de junho de 1991, para explorar, sem direito de
de 10 de maio de 1994, para explorar, sem direi- exclusividade, pelo prazo de dez anos, serviço
to de exclusividade, pelo prazo de dez anos, ser- de radiodifusão sonora em onda média, na clda-
viço de radiodifusão sonora em onda média, na de de Cruzeiro, Estado de São Paulo................... 32801
cidade de Barretos, Estado de São Pauto. ...... ..... 32776

TVR nº 40, de 2000 (Do Poder Executivo)
- Mensagem nº 817/00 - Submete à apreciação
do Congresso Nacional o ato constante do Decreto
de 28 de -ablil de 2000, qoe renova concessão
da Rádio Pirajuf Ltda., a partir de 1º de maio de
1994, para explorar, sem direito de exclusivida·
de, pelo prazo de dez anos, serviço de radiodi
fusão sonora em onda média, na cidade de Pira·
juí, Estado de São Paulo....................................... 32780



Projeto de Lei nº 3.202, de 2000 (Do Sr.
José Carlos Martinez) - Destina recursos das
loterias para atendimento médico-hospitalar es-
pecial no exteri.or .

Projeto de Lei nº 3.204, de 2000 (Do Sr.
Marçal Filho) - Autoriza a movimentação do sal
do das contas vinculadas ao FGTS para reforma
da casa própna .
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TVR nº 47, de 2000 (Do Poder Executivo) - TVR nº 53, de 2000 (Do Poder Executivo)-

Mensagem nº 817/00 - Submete à apreciação do Mensagem nº 817/00 - Submete à apreciação do
Congresso Nacional o ato constante do Decreto Congresso Nacional o ato constante do Decreto
de 28 de abril de 2000, que renova concessão da de 28 de abril de 2000, que renova concessão da
Central de Rádio e Notícias de Itatiba Uda., a par- TV SBT - Canal 5 de Belém S/A, a partir de 20 de
tir de 1º de maio de 1994, para explorar, sem dire- agosto de 1996, para explorar serviços de radiodi-
ito de exclusividade, pelo prazo de dez anos, ser- fusão, na cidade de Belém, Estado do Pará ..
viço de radi~difusão sonora ,:m onda média, na ci- TVR nº 54, de 2000 (Do Poder Executivo)
dade de Itatlba, Estado de Sao Paulo. 32810 _ Mensagem nº 817/00 _ Submete à apreciação

TVR nº 48, de 2000 (Do Poder Executivo) - do Congresso Nacional o ato constante do De-
Mensagem nº 817/00 - Submete à apreciação do ereto de 28 de abril de 2000, que renova con-
Congresso Nacional o ato constante do Decreto cessão da Televisão Bandeirantes de Presidente
de 28 de abril de 2000, que renova concessão da Prudente Ltda., a partir de 31 de julho de 1996,
Rádiõ-Dlfusora-oe-tlberaba-l::tàa,---.a-par:lir-c:le 24 para explorar serviços de radiodifusão, na êidade
de novembro de 1993, para explorar, sem direito de-PréSiãélite-Prudente;-Estaoo-de São Pau/o..._..
de exclusividade, pelo prazo de dez anos, serviço Proposta de Emenda à Constituição nº
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade 257, DE 2000 (Do Sr. José Carlos Martinez e Ou-
de Uberaba, Estado de Minas Gerais..................... 32814 tros) - Acrescenta parágrafos aos artigos 77, 28

TVR n9 49, de 2000 (Do Poder Executivo) - e 29 da Constituição FederaL .
Mensagem nº 817/00 - Submete à apreciação do PROJETOS
Congresso Nacional o ato constante do Decreto Projeto de Lei Complementar nº 136, De
de 28 de abril de 2000, que renova concessão da 2000 (Do Sr. Ricardo Barros) _ Dispõe sobre
Rádio Cultura de Campinas Uda., a partir de 1º multa pecuniária aplicável a instituições bancári-
de maio de 1994, para explorar, sem direito de

I
'd d I d d . as e dá outras providências .exc usivl a e, pe o prazo e ez anos, serviço

de radiodifusão sonora em onda média, na cida- Projeto de Lei Complementar nº 137, de
de de Campinas, Estado de São Paulo. ....... ......... 32818 2000 (Do Sr. Marçal Filho) - Dispõe sobre a base

de cálculo do ICMS nas operações relativas a
TVR nº 50, de 2000 (Do Poder Executivo)-

Mensagem nº 817/00 - Submete à apreciação do energIa elétrica .

Congresso Nacional o ato constante do Decreto Projeto de Lei Complementar nº 138, de
de 28 de abril de 2000, que renova concessão da 2000 (Do Sr. Gustavo Fruet) - Dispõe sobre os
Rádio Sociedade Seberi Ltda., a partir de 7 de ou- juros incidentes na constituição do crédito tributá-
tubro de 1997, para explorar, sem direito de exclu- rio, alterando o art. 160 do Código Tributário Na-
sividade, pelo prazo de dez anos, serviço de radi- cional (Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966)....
odifusão sonora em onda média, na cidade de Projeto de Lei nQ 3.174, de 2000 (Do Sr.
-~OOEm, Estado_d_Q Rio Grande do Sul..................... 32822 João Herrmann Neto) - Dispõe sobre parâmetros

TVR n9 51, de 2000 (Do Poder Executivo) - para a frola automotiva naGiooaI, políticas para
Mensagem nº 817/00 - Submete à apreciação do seu desenvolvimento e dá outras providências.....
Congresso Nacional o ato constante do Decreto Projeto de Lei nº 3.179, de 2000 (Do Sr.
de 28 de abril de 2000, que renova concessão da BISpo Rodrigues) - Proíbe a exigência de cau-
Rádio Difusora de Xanxerê Uda., a partir de 5 de ção para internações de urgência e emergência.
agosto de 1992, para explorar, sem direito de ex-
clusividade, pelo prazo de dez anos, serviço de Projeto de Lei nº 3.201, de 2000 (Do Sr.
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Léo Alcântara) - Dispõe a publicidade dos pro-
X • E d d S C . 32827 cessos Iicitatórios e seu registro e averbação noanxere, sta o e anta atarma ..

serviço de registro de títulos e documentos e de-
TVR nº 52, de 2000 (Do Poder Executivo) termina outras providências ..

- Mensagem nº 817/00 - Submete à apreciação
do Congresso Nacional o ato constante do De-
creto de 28 de abril de 2000, que renova con-
cessão da TV SBT Canal 5 de Porto Alegre S/A,
a partir de 20 de agosto de 1996, para explorar,
sem direito de exclusividade, pelo prazo de
quinze anos, serviços de radiodifusão de-sons e
imagens (televisão), na cidade de Porto Alegre,
Estado do Rio Grande do Sul. 32831

32669

32835

32839-

32843

32851

32853

32855

32856

32858

32858

32874

32875
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Projeto de Lei nll 3.205, de 2000 (Do Sr.

Alex Canziani) - Limita a pensão alimentfcia de-
vida ao ex-cônjuge em 5 (cinco) anos.................. 32878

. Projeto de Lei nll 3.207, de 2000 (Do Sr, Ri-
cardo Barros) - Altera a redação da alínea nba do
inciso I do art. 30 da Lei nll 8.212, de 24 de julho
de 1991, que "dispõe sobre a organização da Se
guridade Social, institui Plano de Custeio, e dá ou-
tras providênciasa

• 32879

Projeto de Lei nll 3.208, de 2000 (Do Sr.
Geraldo Simões) - Dispõe sobre a obrigatorie
dade da informação dos preços pagos aos pro
dutores rurais, de produtos alimentares de ori
gem agropecuária comercializados pelas em-
presas de varejo.................................................... 32881

Projeto de Lei n!! 3.209, de 2000 (Dos Srs.
Marcos de Jesus e Glycon Terra Pinto) - Institui
Jesus Cristo Senhor do Brasil. 32882

Projeto de Lei nº 3.210, de 2000 (Do Sr.
José Carlos Coutinho) - Concede incentivo fis
cal aos empregadores que colocarem à disposi
ção de seus empregados cursos de aperfeiçoa-
mento e dá outras providências............................ 32882

Projeto de Lei nº 3.211, de 2000 (Do Sr.
José Carlos Coutinho) - Acrescenta à Lei n!!
8.0aO, de 19 de setembro de 1990, o inciso XIII
e dá outras providências. 32883

Projeto de Lei n!! 3.213, de 2000 (Do Sr.
Bispo Rodrigues) - Acrescenta o art. 109-A à
Lei n!! 9.472, de 16 de julho de 1997.................... 32885

Projeto de Lei n!! 3.214, de 2000 (Do Sr.
Marcos Rolim) - Dispõe sobre os efeitos jurídi
cos das decisões da Comissão Interamericana
de Direitos Humanos e da Corte Interamericana
de Direitos Humanos e dá outras providências.... 32887

Projeto de Lei n!! 3.216, de 2000 (Do Sr.
-Pempeo de Mattos) - Dispõe sobre a concessão
da licença-maternidade para mães adotivas e
dá outras providências........ 32892

·Projeto de Lei nº 3.217, de 2000 (Do Sr.
Pompeo de Mattos) - Dispõe sobre a obrigatori
edade do Rastreamento Neonatal, conhecido
como 'Teste do Pezinho", nas unidades públicas
e privadas do Sistema Único de Saúde ou con-
veniadas e dá outras providências. 32892

Projeto de Lei n!! 3.218, de 2000 (Do Sr.
Pompeo de Mattos) - Dá preferência de tramita
ção aos procedimentos judiciais em que figure
como parte pessoa física com idade igualou su
perior a sessenta anos, beneficiária da assistên-

--cia judiciária gratuita. 32893

Projeto de Lei n!! 3.219, de 2000 (Do Sr.
Pompeo de Mattos) - Estabelece condições
para percepção de pagamento pelas empresas
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32960

32961

32962

32958

32959

32954

32955

32949

32947

Indicação nº 1.021, de 2000 (Do Sr. Neu
ton Lima) - Sugere ao Poder Executivo, por in
termédio do Ministério da Fazenda, a prorroga
ção do Programa de Incentivo ao Uso de Corre·
tivos de Solo - PROSOLO ..

Indicação nº 1.022, de 2000 (Do Sr. Ricar
do Berzoini) - Sugere ao Poder Executivo, por in
termédio do Ministério da Educação, a adoção
de medidas relativas à taxa de inscrição para o
Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) ..

Indicação nº 1.024, de 2000 (Da Sra. Va
nessa Grazziotin) - Sugere ao Poder Executivo,
por intermédio do Ministério da Educação, a
aquisição de veículo para o transporte escolar
destinado a atender as necessidades da comu
nidade de Vila Nogueira, Município de Alva-
rães, no Estado do Amazonas ..

Indicação nº 1.025, de 2000 (Da Sra. Va
nessa Grazziotin) - Sugere ao Poder Executivo,
por intermédio do Ministério das Comunica
ções, a adoção de medidas para que os usuári
os de serviços telefônicos no Município de Sil
ves, Estado do Amazonas, paguem as tarifas
mensais no próprio município .

ERRATA
Mensagem Nº 398/00 .

SESSÃO ORDINÁRIA DE 16-6-2000

IV - PEQUENO EXPEDIENTE
MARIA ABADIA (Bloco/PSDB - DF)

Participação da oradora na 23!l Sessão Especi
al da Assembléia Geral das Organização das
Nações Unidas - ONU, sob o tema "Mulher
2000: Igualdade de Gênero, Desenvolvimento e
Paz para o Século XXI". Sucesso de medidas
adotadas no País a favor da mulher brasileira....

PAULO OCTÁVIO (PFL - DF. Como U
der.) - Urgente adoção de plano de segurança

32934

32932

32930

32931

32927

32929

32926

Projeto de Lei nº 3.236, de 2000 (Do Sr. Air
ton Dipp) - Dispõe sobre a atualização anual das
tabelas de incidência do Imposto de Renda das
pessoas físicas, a que se referem o art. 3º e o art.
11 da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995....

Projeto de Lei nº 3.237, de 2000 (Do Sr.
Wagner Salustiano) - Dispõe sobre a proibição
de venda de cosméticos sem prescrição médica.

Projeto de Lei n2 3.238, de 2000 (Do Sr.
Ademir Lucas) - Profbe a inclusão de mutuário
do sistema financeiro da habitação, no cadastro
de inadimplência e dá outras providências ..

Projeto de Lei nº 3.239, de 2000 (Do Sr.
Márcio Fortes) - Altera a redação dos artigos 1º,
3º e 4º da Lei nº 4.950-A, de 22 de abril de 1996,
que "dispõe sobre a remuneração de profissionais
diplomados em Engenharia, Química, Arquitetura,
Agronomia e Veterinária", para incluir os diploma-
dos em Farmácia, e dá outras providências .

Projeto de Lei nº 3.242, de 2000 (Do Poder
Executivo) - Mensagem nº 823/00 - Altera disposi
tivos das Leis rflS 4.947, de 6 de abril de 1996,
5.868, de 12 de dezembro de 1972, 6.015, de 31
de dezembro de 1973, do Decreto-Lei nº 1.989, de
28 de dezembro de 1982, da Lei nº 9.393, de 19
de dezembro de 1996, e dá outras providências.....

Indicação nº 1.015, de 2000 (Do Sr. Ricar·
do Barros) - Sugere ao Poder Executivo, por in
termédio do Ministério da Justiça, a adoção de
providências, através da Polícia Federal, para a

Projeto de Lei nº 3.234, de 2000 (Do Sr.
José Carlos Coutinho) - Modifica a Lei nº 7.210,
de 11 de julho de 1984, que institui a Lei de
Execução Penal. ..

Projeto de Lei nº 3.235, de 2000 (Do Sr.
José Carlos Coutinho) -' Dispõe sobre a veicula
ção de programação educativa para crianças,
por meio dos canais de· radiodifusão de sons e
imagens, e estabelece sanções pelo seu des-
cumprimento .

Projeto de Lei nº 3.231, de 2000 (Do Sr. instauração de inquérito destinado a apurar a fal-
Ricardo Berzoini) - Proíbe as instituições finan- sificação de notas fiscais relativas à revenda de
ceiras a vincularem a promoção de sorteio de combustrveis por empresas detentoras de Iimi-
prêmios à comercialização de seus produtos. ..... 32920 nares contra a cobrança da Cofins nessas ope-

Projeto de Lei nº 3.232, de 2000 (Do Sr. rações .

Adolfo Marinho) - Altera a Lei nº 8.666,. de 21 de Indicação nº 1.018, de 2000 (Do Sr. Mar-
Junho de 1993, para que a modalidade leilão possa cus Vicente) - Sugere ao Poder Executivo, por
ser estendida às aquisições de bens e serviços da intermédio do Ministério da Fazenda, utilização
Administração e dá outras providências. 32922 para a vantagem salarial de 28,86% concedida

Projeto de Lei nº 3.233, de 2000 (Do Sr. aos servidores públicos ..

Sérgio Reis) - Altera a Lei nº 9.503, de 23 de Indicação nº 1.019, de 2000 (Do Sr. Mar-
setembro de 1997, que institui o Código de çal Filho) - Sugere ao Poder Executivo, por in-
Trânsito Brasileiro.................................................. 32925 termédio do Ministério das Relações Exterio

res, a adoção de providências necessárias
para localizar cidadão brasileiro desaparecido
no exterior .
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32974

32974

32975

32976

32976
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pública para contenção da criminalidade urba- diversidade da Amazônia - PROBEM/Amazô-
na no País. Apoio à proposta do Presidente do nia. Anúr.cio do funcionamento do Centro de
Congresso Nacional, Senador Antonio Carlos Biotecnologia da Amazônia - CBA. 32977
Magalhães, de utilização de parte do efetivo V - GRANDE EXPEDIENTE
das Forças Armadas no policiamento urbano.... 32962 MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB _

MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB - CE) CE) - Necessidade de apreciação, ria atual
- Reportagens do Diário do Nordeste sobre a Legislatura, das reformas política e tributária
trajetória da Superintendência de Desenvolvi- pelo Congresso Nacional. 32979

me~~o do Nordeste - S~~EN~. União d: forçªs _ SÉRGIO MIRANDA (Bloco/PCdoB - MG)
pohtlcas em tomo da revltahzaçao do órgao. ........ 32963 _ Justa homenagem prestada pela Universida,,-

B. SÁ (Bloco/PSDB - PI) - Adoção, de de São Paulo - USP ao Prof. Celso Furtado,
pelo Governo Federal, de novo modelo de pri- por ocasião da realização de seminário sobre no-
vatização para o setor elétrico. Desempenho da vos paradigmas do desenvolvimento. Análise
economia brasileira. Fatores determinantes da sobre opiniões de Celso Furtado acerca da pro-
elevação dos índices de violência no País. ......... 32971 blemática socioeconômica do País. Alto custo

PEDRO FERNANDES (PFL - MA) - social pago pelo Brasil com a polrtica governa-
Urgentes providências, pelo Ministério dos Trans- mental de combate à inflação. Oportuna ado-
portes, para recuperação de rodovias federais no ção de programa alternativo de"reforço da au-
Estado do Maranhão. Exaltação dos festejos juni- to-estima e da reconstrução da identidade naci-
nos em curso no Estado do Maranhão.................. 32972 onal. Subserviência do Poder Legislativo ao

Governo Federal. Conivência da grande mídia
com o modelo econômico vigente no País. Cri
se da política neoliberal implantada na América
Latina. 32982

PADRE ROQUE (PT - PRo Como Uder.)
- Resultado positivo dos trabalhos da Comis
são Parlamentar de Inquérito do Narcotráfico.
Criação, pela Casa, da Comissão Permanente
do Narcotráfico. 32985

PAULO MOURÃO (Bloco/PSDB - TO) 
Conveniência da adoção de medidas de estí
mulo ao setor de exportações. Redução da car
ga tributária e das taxas de juros praticadas no
Brasil. Dependência da economia nacional com
os fatores externos. 32986

JOSÉ PIMENTEL (PT - CE) - Participa
ção do Sistema Verdes Mares de Comunicação
no processo de desenvolvimento econômico da
Região Nordeste. Reportagem "Escândalos do
Finor", publicada pelo Diário do Nordeste. Atua
ção da Comissão Parlamentar de Inquérito insti
tuída para investigação de irregularidades na
aplicação de recursos do Fundo de Investimen-
tos do Nordeste - FINOR. 32ge.s

NILMAR RUIZ (PFL - TO) - Realizações
da oradora à frente da Secretaria de Educação
do Tocantins. Defesa da incorporação da Uni
versidade Estadual. do Tocantins - UNITINS à
futura Universidade Federal do Tocantins. Soli
citação de apoio dos Parlamentares para cria
ção da referida instituição de ensino superior
no Estado..... 33023

NAIR XAVIER LOBO (Bloco/PMDB - GO)
- Descumprimento pelo Governo Marconi Peri!
lo, do Estado de Goiás, de determinação consti
tucional sobre aplicação de recursos no setor de

AVENZOAR ARRUDA (PT - PB) - Rela
ção entre a política socioeconômica brasileira e
a escalada da violência e da criminal idade rei-
nante no País ..

PRESIDENTA (Maria Abadia) - Compro
misso regimental e posse do Deputado Oswal-
do Soler .

CLEMENTINO COELHO (PPS - PE) 
Aspectos positivos da aprovação, pelo Con
gresso Nacional, do Plano Plurianual
2000/2003 - PPA .

JOSÉ PIMENTEL (PT - CE) - Conve
niência da aprovação de projeto de lei sobre in
clusão de creches e pequenas escolas na cate
goria de pequenas e microempresas para efeito
de arrecadação por meio do Sistema Integrado
de Pagamento de Impostos e Contribuições
das Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte - SIMPLES .

JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Bloco/PSB 
MA) - Precariedade da malha rodoviária do
Estado do Maranhão. Importância da modalida
de do transporte ferroviário. Despropósito da
pretendida legalização, pelo Governo Federal,
da prática do anatocismo. Caráter abusivo da
medida provisória sobre criação de processo
civil diferenciado para questões contra o Poder
Público .

REGIS CAVALCANTE (PPS - AL)
Participação da Petróleo Brasileiro S/A 
PETROBRAS em leílão para compra de áreas
para prospecção de petróleo .

ARTHUR VIRGfLlO (Bloco/PSDB - AM)
- Importância do Programa Brasileiro de Eco
Ic.gia Molecular para o Uso Sustentável da Bio-
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educação. Apelo a'o Ministro Paulo Renato Sou- VIII - ENCERRAMENTO
za,. da Educação,. para reg.ularização de estabe- COMISSÕES
leclmento de ensino superror no Estado de Go- _
iás. Destinação de recursos ao setor de transpor- 2 - DISTRIBUIÇAO DE PROJETOS
tes da Região Centro-Oeste. Participação da mu- a) Comissão de Finanças e Tributação, nQ

Iher na vida política nacional. 33026 16, em 16-6-2000. 33042
VI- PROPOSiÇÕES 3 - REDISTRIBUiÇÃO DE PROJETO

. Apresentação de proposições: MAURO a) Comissão de Finanças e Tributação,
BENEVIDES; WELLlNGTON DIAS; JOSÉ nº 11, em 16-6-2000............................................. 330422
ROCHA.................................................................. 33031 4 - MESA

VII-COMUNICAÇÕ ESPARLAMENTARES 5 - LíDERES E VICE-LíDERES
(Não houve oradores inscritos.) 6 - DEPUTADOS EM EXERCíCIO

7 - COMISSÕES

Ata da 118ª Sessão, 16 de junho de 2000
Presidência dos Srs.: Mauro Benevides, Maria Abadia,

José Antonio Almeida, Padre Roque, Nilmar Ruiz e Philemon Rodrigues,
§ 2º do artigo 18 do Regimento Interno

I - ABERTURA DA SESSÃO
(Às 9 horas)

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
Havendo nÚ,mero regimental, está aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus e em nome do povo
brasileiro iniciamos nossos trabalhos.

O Sr. Secretário procederá à leitura da ata da
sessão anterior.

11 - LEITURA DA ATA

O Sr. Paulo Octávio, servindo como 2º Secre
tário, procede à leitura da ata da sessão anteceden
te, a qual, sem observações, é aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
Passa-se à leitura do expediente.

O SR. B. Sã, servindo como 1Q Secretário, pro
cede à leitura do seguinte

.111- EXPEDIENTE'

Da. Sra. Helena Belc Klausner, Juiza de Direi
to da 51 Vara da Fazenda Pública - Comarca da Ca
pital - RJ, nos seguintes termos:

OF(CIO Nº 837/2000/0/J
PROCESSO NQ 96.001.021.247-0
AÇÃO: POPULAR

Rio de Janeiro, 16 de maio de 2000

Ao Exlentíssimo Senhor
Deputado Michel Temer
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,

Pelo presente, nos autos da Ação Popular pro
posta por Agnelo Maia Borges de Medeiros em face
de Cesar Epitácio Maia e outros, solicito a Vossa
Excelência as necessárias providências, no prazo
de dez dias, no sentido de informar a este Juízo o
endereço do Deputado Federal Eduardo Paes.

Na oportunidade, apresento protestos de dis
tinta consideração. - Helena Bele Klausner, Juíza
de Direito.

Encaminhe-se a informação solicitada.
Publique-se e, após, arquive-se.

Em 16-6-2000. - Michel Temer, Presi
dente.

Do Sr. Deputado Aécio Neves, Líder do Bloco
Parlamentar, PSDBIPTB, nos seguintes termos:
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OF. PSDB/PTB/IIN!! 27212000

Brasflia, 16 de junho de 2000

Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência os

Deputados Antônio Jorge e Marisa Serrano, como
membros titulares, e Eduardo Seabra, como membro
suplente, para integrarem a Comissão Especial desti
nada a proferir parecer à Proposta de Emenda à
Constituição nº 76-A, de 1999, do Senhor Deputado
Ubiratan Aguiar e Outros, "que Inclui artigo no Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias" (recursos
da ciência e tecnologia para as regiões Norte, Nor
deste e Centro-Oeste).

Atenciosamente, - Deputado Aécio Néves, Lí
der do Bloco PSDB/PTB.

Publique-se.
Em 16-6-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

Do Sr. Deputado Sérgio Miranda, Líder do
Bloco Parlamentar, PSB/PCdoB, nos seguintes
termos:

OF.46/2000

Brasília, 15 de junho de 2000

Ao Excelentfcimo Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Indico, nos termos regimentais, os Deputados

Haroldo Lima (titular) e Alexandre Cardoso (suplente)
para comporem a Comissao Especial destinada a
examinar estudos das reformas políticas.

Ae-eASejO renovo a Vossa Excelência protestos
de elevada estima. - Deputado Sérgio Miranda, Lí
der do Bloco PCdoB, PSB.

Publique-se.
Em 16-6-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

Do Sr. Deputado Valdemar Costa Neto, Lí
der do Bloco Parlamentar PUPSL, nos seguintes
termos:

OF. n2 258/2000 - BP

Brasília, 12 de junho de 2000

Exmº Sr.
Deputado MICHEL TEMER
DO. Presidente da Câmara dos deputados
Nesta

Senhor Presidente,

Tenho a honra de comunicar a V. Ex! que o Blo
co PUPSL indica os Deputados Bispo Rodrigues,
PURJ, como titular, e Lincoln Portela, PSUMG, como
suplente, para integrarem a Comissão Especial desti-
nada ao estudo das reformas políticas. '

Sendo o que se apresenta para o momento, rei
tero ao ilustre Presidente meus protestos de elevado
apreço e distinta consideração. - Deputado Valdemar
Costa Neto, Líder do Bloco PUPSL.

Publique-se.
Em 16-6-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

Do Sr. Deputado Cleuber- Carneiro;- PresI
dente da Comissão de Seguridade Social e Famr·
lia, nos seguintes termos:

Ofício nº 100/2000-P

Brasília, 24 de maio de 2000

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara Dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência, em cumpri
mento ao disposto no art. 58 do Regimento Interno,
a apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de
Lei nº 3.889/97.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publi
cação do referido projeto e do respectivo parecer.

Atenciosamente, - Deputado Cleuber Carnel·
ro, Presidente.

Publique- se.
Em 16-6-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

Ofício nº 101/2000-P

Brasília, 24 de maio de 2000

A Sua Excelência o Senhor
Deputado MICHEL TEMER
Presidente da Câmara Dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento

ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a aprecia
ção, por este Órgão Técnico, do Projeto de Lei nº 470/99.



Publique-se, nos termos artigo 56, § 1º
da CF. Ao Senhor Diretor-Geral.

Em 16-6-2000. - Michel Temer, Presi
dente.

MENSAGEM Nº 820, DE 2000
-{Qe-PeaeF--E-xeeutive)-

Comunica o Excelentíssimo Senhor
Presidente da República que se ausentará
do País no período de 15 a 17 de junho de
2000, para participar da XIV Reunião de
Chefes de Estado e de Governo do Meca
nismo de Consulta e Concertação Política
- Grupo do Rio, em Cartagena das índias,
Colômbia.

Publique-se

Senhores Membros da Câmara dos Deputados,
Dirijo-me a Vossas Excelências para infor~

má-los de que me ausentarei do País no período de
15 a 17 de junho de'2000, pàrà pãitTêipar da XLV"Reu
nião de Chefes de Estado e de Governo do Mecanis
mo de Consulta e Concertação Política - GruJ')fHie.
Rio, em Cartagena das índias, Colômbia.

Brasília, 16 de junho de 2000

Senhor Presidente,
Atendendo convocação de Vossa Excelência, de

claro-me impossibilitado de assumir o mandato de Depu
tado Federal, na qualidade de Suplente, pelo Estado de
Mato Grosso, nos termos do artigo 241, § 1º, do RICD..

Aproveito a oportunidade para apresentar
manifestações de apreço e consideração. - Osvaldo
Roberto Sobrinho (PTB/MT).

Publique-se, nos termos do artigo
241, § 1º, do RICD. Con'!o5Jue-se o suplente

-segü"inte.-Ão Senhor õTretor-Geral.
Em 16-6-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

Do Sr. Deputado Oswaldo Soler, nos se
guintes termos:

Brasília, 16 de junho de 2000

Senhor Presidente,
Atendendo convocação de Vossa Excelência, co

munico-lhe que aceito assumir o mandato de Deputado
Federal, na qualidade de Suplente, pelo Mato Grosso,
nos termos do artigo 56, § 1º, da Constituição Federal.

Aproveito a oportunidade para apresentar pro
testos de consideração e apreço. - Osvaldo Soler,
PSDB/MT.

Brasrlia, 7 de junho de 2000

Brasília. 24 de '!1-ªio de ~009

Publique- se.
Em 16-6-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

Publique- se.
Em 16-6-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao art. 58 do Regimento Interno, a apreciação, por
este Órgão Técnico, do Projeto de Lei nº 2.281/99.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publica
ção do referido projeto e do respectivo parecer.

Respeitosamente, - Deputado Cleuber Carneiro,
Presidente.
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Solicito a Vossa Excelência autorizar a publica- Do Sr. Deputado Osvaldo Sobrinho, nos se-

ção do referido projeto e do respectivo parecer. guintes termos:
Atenciosamente, - Deputado Cleuber Carneiro,

Presidente.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado-MICHEL-TEMER"
Presidente da Câmara Dos Deputados
Nesta

Publique- se.
Em 16-6-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

. Do Sr. Deputado Jovair Arantes, Presidente
da Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, nos seguintes termos:

OHcio nº 55/2000
/".

Ofício nº 131/2000-P

A Sua Excelência o Senhor
Deputado MICHEL TEMER
Presidente da Câmara Dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a
apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de Lei
nº 1.637, de 1999.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publica
ção do referido projeto e do parecer a ele oferecido.

Atenciosamente, - Deputado Jovair Arantes,
""Presidente.



MENSAGEM N2 814/00

TVR N2 1, DE 2000
(Do Poder Executivo)

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratam Aguiar
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília-DF

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem com a

qual o Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli
ca comunica que se ausentará do País no período de
15 a 17 de junho de 2000, para participar da XIV Reu
nião de Chefes de Estado e de Governo do Mecanis
mo de Consulta e Concertação Política - Grupo do
Rio, em Cartagena das índias, Colômbia.

Atenciosamente, - Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.

Em 13 de junho de 2000.

Aviso nº 1002 - C. Civil.
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Bras ília, 13 de junho de 2000. - Fernando 2 - Portaria NQ-115, de 3 de abril de 2000- Asso-
Henrique Cardoso. ciação de Rádio Comunitária de Monte Dourado da

Amazônia, na cidade de Monte Dourado, Município de
Almeirim - PA;

3 - Portaria nº 116, de 3 de abril de 2000 - Fun
dação Educativa e Social de Pires do Rio, na cidade
de Pires do Rio - GO;

4 - Portaria nº 120, de 3 de abril de 2000 
Associação Comunitária Esperança de Ruy Barbosa,
na cidade de Ruy Barbosa - BA;

5 - Portaria nº 121, de 3 de abril de 2000 
Associação Comunitária para o Desenvolvimento de
Carmópolis de Minas e Região, na cidade de Carmó
polis de Minas - MG;

6 - Portaria nº 123, de 3 de abril de 2000 
UMAC - União Municipal das Associações Comunitá
rias de Curvelo, na cidade de Curvelo - MG;

7 - Portaria nº 127, de 5 de abril de 2000 - Soci
edade Rádio Comunitária Camará FM, na cidade de
Camaragibe - PE;

8 - Portaria nº 128, de 5 de abril de 2000 - Cen
tro Social, Educacional e Cultural de Santa Bárbara
do Monte Verde, na cidade de Santa Bárbara do Mon
te Verde - MG.

Brasília, 13 de junho de 2000. - Fernando Hen
rique Cardoso.

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
nº 94, de 22 de março de 2000, que auto
riza a Associação Comunitária Ecológica
do Rio Camboriú - ACERC, a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Balneário Cam
boriú, Estado de Santa Catarina.

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática; e de Cons
tituição e Justiça e de Redação (art. 54.)

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado

com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom
panhada de Exposições de Motivos do Senhor Minis
tro de Estado das Comunicações, autorizações para
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex
clusividade, serviços de radiodifusão comunitária,
conforme os seguintes atos e entidades:

1 - Portaria nº 94, de 22 de março de 2000 
Associação Comunitária Ecológica do Rio Camboriú
- ACERC, na cidade de Balneário Camboriú - SC;

Em nº 90/MC

Brasília, 14 de abril de 2000

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,

Submeto à apreciação de Vossa Excelência a
Portaria nº 94, de 22 de março de 2000, pela qual au
torizei a Associação Comunitária Ecológica do Rio
Camboriú - ACERC, a executar o serviço de radiodi
fusão comunitária, na cidade de Balneário Camboriú,
Estado de Santa Catarina.

2. Após exame da matéria pelas áreas técnica e
jurídica deste Ministério, as conclusões foram no sen
tido de que a mencionada entidade cumpriu as exi
gências da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998,
do Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comu
nitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3 de junho
de 1998, e da Norma Complementar do mesmo serviço,
aprovada pela Portaria nº 191, de 6 de agosto de 1998.

3. O mandamento constitucional inscrito no § 3º,
do artigo 223, determina que o ato de autorização so
mente produzirá efeitos legais após deliberação do
Congresso Nacional.

4. Faço juntar a documentação de origem, con
substanciada nos autos do Processo Administrativo
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nº53820.000512198, com a finalidade de subsidiar os TVR N!! 2, DE 2000
trabalhos finais. (Do Poder Executivo)

Resp~itos~mente, - Pimenta da Veiga, Ministro MENSAGEM Nº 814/00
das ComunJcaçoes.

PORTARIA N!! 94, DE 22 DE MARÇO DE 2000

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 1º e 19 do Decreto nº2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53820.000512198, resolve:

Art. 1º Autorizar a Associação Comunitária
Ecológica do Rio Camboriú - ACERC, com sede na
Rua 901, nº431, sala 1.101, na cidade de Balneário
Camboriú, Estado de Santa Catarina, a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão comunitária naquela lo
calidade.

Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612. de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 3º A entidade fica autorizada a operar com
o sistema irradiante localizado nas coordenadas
geográficas com latitude em 26º 59'12"5 e longitu
de em 48º 38'24"W, utilizando a freqüência de
105,9 MHz.

Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entida
de iniciar a execução do serviço no prazo de seis me
ses a contar da data de publicação do ato de delibera
ção.

Art. 52 Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga

Aviso nº 996 - C. Civil.

Em 13 de junho de 2000

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília - DF

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional
os atos que autorizam serviços de radiodifusão comu
nitária constantes das Portarias n!! 94, de 22 de mar
ço de 2000; 115,116,120,121 e 123, de 3 de abril de
2000; 127 e 128, de 5 de abril de 2000.

Atenciosamente, - Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Podaria
nº 115, de 3 de abril de 2000, que autoriza
a Associação de Rádio Comunitária de
Monte Dourado da Amazônia, a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Monte Doura
do, Município de Almeirim, Estado do
Pará.

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática; e de Cons
tituição e Justiça e de Redação (art. 54.)

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, cC:Tlbinado

com o § 3º do artigo 223 da Constituição Federal, sub-
meto à apreciação de Vossas Excelências, acompa
nhada de Exposições de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, autorizações para
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex
clusividade, serviços de radiodifusão comunitária,
conforme os seguintes atos e entidades:

1 - Portaria nº 94, de 22 de março de 2000 
Associação Comunitária Ecológica do Rio Camboriú
- ACERC, na cidade de Balneário Camboriú - SC;

2 - Portaria nQ 115, de 3 de abril de 2000 
Associação de Rádio Comunitária de Monte Dourado
da Amazônia, na cidade de Monte Dourado, Município
de Almeirim - PA:

3 - Portada n2116, de 3 de abril de 2000 - Fun
dação Educativa e Social de Pires do Rio, na cidade
de Pires do Rio - GO;

4 - Portaria nº120, de 3 de abril de 2000 - Asso
ciação Comunitária Esperança de Ruy Barbosa, na
cidade de Ruy Barbosa - BA:

5 - Portaria nº121, de 3 de abril de 2000 - Asso
ciação Comunitária para o Desenvolvimento de Car
mópolis de Minas e Região, na cidade de Carmópolis
de Minas - MG;

6 - Portaria nº 123, de 3 de abril de 2000 
UMAC - União Municipal das Associações Comunitá
rias de Curvelo, na cidade de Curvelo - MG;

7 - Portaria n2127, de 5 de abril de 2000 - Soci
edade Rádio Comunitária Camará FM na cidade de
Camaragibe - PE;

8 - Portaria nº 128, de 5 de abril ':le 2000 - Cen
tro Social, Educacional e Cultural de Santa Bárbara
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do Monte Verde, na cidade de Santa Bárbara do Mon· Art.4º Este ato somente produzirá efeitos legais
te Verde - MG. após deliberação do Congresso Nacional, nos termos

Brasília, 13 de junho de 2000. - Fernando do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
Henrique Cardoso. iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a

contar da data de publicação do ato de deliberação.
Emnº117/MC . .

Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de
Brasília, 25 de abril sua publicação. - Pimenta da Veiga,

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto a apreciação de Vossa Excelência a

Portaria nº 115'de 3 de abril de 2000, pela qual autorizei
a Associação de Rádio Comunitária de Monte Dourado
da Amazônia a executar o serviço de radiodifusão co
munitária, na Município de Almeirim, Estado do Pará.

2. Após exame da matéria pelas áreas técnica e
jurídica deste Ministério, as conclusões foram no senti
do de que a mencionada entidade cumpriu as exigênci
as da Lei nº9.612, de 19 de fevereiro de 1998, do Regu
lamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, apro
vado pelo Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998, e da
Norma Complementar do mesmo serviço, aprovada
pela Portaria nº 191 , de 6 de agosto de 1998.

3. O mandamento constitucional inscrito no § 3º,
do artigo 223, determina que o ato de autorização so
mente produzirá efeitos legais após deliberação do
Congresso Nacional.

4. Faço juntar a documentação de origem, con
substanciada nos autos do Processo Administrativo
nº53720.000432/98, com a finalidade de subsidiar os
trabalhos finais.

Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.

PORTARIA N!! 115, DE 3 DE ABRIL DE 2000

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53720.000432198, resolve:

Art. 1º Autorizar a Associação de Rádio Comuni
tá'ia de Monte Dourado da Amazônia, com sede na
Rua 95, nº69, Sala "A", na localidade de Monte Dou
rado, Município de Almeirim, Estado do Pará, a exe
cutar serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo
de três anos, sem direito de exclusividade.

Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei n~

9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 3º A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geo
gráficas com latitude em OOº 51 '55"S e longitude em
52'32'17"W, utilizando a freqüência de 104,9 MHz.

Aviso nº 996 - C. Civil.

Em 13 de junho de 2000

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília-DF

Senhor Primeiro Secretário,

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do
Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional
os atos que autorizam serviços de radiodifusão comu
nitária constantes das Portarias nQ 94, de 22 de mar
ço de 2000; 115,116,120,121 e 123, de 3 de abril de
2000; 127 e 128, de 5 de abril de 2000.

Atenciosamente. - Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.

TVR N!! 3, DE 2000
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N!! 814/00

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
n!! 116, de 3 de abril de 2000, que autoriza
a Fundação Educativa e Social de Pires
do Rio, a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão comunitária na cidade
de Pires do Rio, Estado de Goiás,

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática; e de Cons
tituição e Justiça e de Redação (art. 54.)

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado

com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal.
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom
panhada de Exposições de Motivos do Senhor Minis
tro de Estado das Comunicações, autorizações para
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex
clusividade, serviços de radiodifusão comunitária,
conforme os seguintes atos e entidades:



PORTARIA Nº 116, DE 3 DE ABRIL DE 2000

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições. considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de
1998. e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53670.000438/98, resolve:

Art. 1º Autorizar a Fundação Educativa e Social
de Pires do Rio, com sede na Rua Francisco Coutinho
nº 54, Centro, na cidade de Pires do Rio, Estado de
Goiás a executar serviço de radiodifusão comunitária,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade.

Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 3º A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geo
gráficas com latitude em 17º18'051l8 e longitude em
48º16'48"W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.

Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º-do art. 223 da Constituição, devendo a entida
de iniciar a execução do serviço no prazo de seis me
ses a contar da data de publicação do ato de delibera
ção.
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1 - Portaria nº 94, de 22 de março de 2000 - 4. Faço juntar a documentação de origem, con-

Associação Comunitária Ecológica do Rio Camboriú substanciada nos autos do Processo Administrativo
- ACERC, na cidade de Balneário Camboriú - SC; nº53670.000438/98, com a finalidade de subsidiar os

2 - Portaria nº 115, de 3 de abril de 2000 - trabalhos finais.
Associação de Rádio Comunitária de Monte Dourado Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Minis-
da Amazônia, na cidade de Monte Dourado, Municí- tro de Estado das Comunicações.
pio de Almeirim - PA;

3 - Portaria nº 116, de 3 de abril de 2000 - Fun
dação Educativa e Social de Pires do Rio, na cidade
de Pires do Rio - GO;

4 - Portaria nº 120, de 3 de abril de 2000 - Asso
ciação Comunitária Esperança de Ruy Barbosa, na
cidade de Ruy Barbosa - BA;

5 - Portaria nº 121, de 3 de abril de 2000 - Asso
ciação Comunitária para o Desenvolvimento de Car
mópolis de Minas e Região, na cidade de Carmópolis
de Minas - MG;

6 - PortarIa nº 123, de 3 de abril de 2000 
UMAC - União Municipal das Associações Comuni
tárias de Curveló, na cidade de Curvelo - MG;

7 - Portaria nº-127, de 5 de abril de 2000 - Soci
edade Rádio Comunitária Camará FM, na cidade de
Camaragibe - PE;

8 - Portaria nº 128, de 5 de abril de 2000 - Cen
tro Social, Educacional e Cultural de Santa Bárbara
do Monte Verde, na cidade de Santa Bárbara do Mon
te Verde - MG.

Brasília, 13 de junho de 2000. - Fernando
Henrique Cardoso.

Em nº 113/MC

Brasília, 25 de abril de 2000

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência a

Portaria nº-116, de 3 de abril de 2000, pela qual auto
rizei a Fundação Educativa e Social de Pires do Rio a
executar o serviço de radiodifusão comunitária. na ci
dade de Pires do Rio, Estado de Goiás.

2. Após exame da matéria pelas áreas técnica e
jurídica deste Ministério, as conclusões foram no sen
tido de que a mencionada entidade cumpriu as exi
gências da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998,
do Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comu
nitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3 de junho
de 1998, e da Norma Complementar do mesmo servi
ço, aprovada pela Portaria nº 191, de 6 de agosto de
1998.

3. O mandamento constitucional inscrito nq § 3º,
. do artigo 223, determina que o ato de autorização so

mente produzirá efeitos legais após deliberação do
Congresso Nacional.

Art. 5º Esta Podariél. entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga.

Aviso nº 996 - C. Civil

Em 13 de junho de 2000

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília - DF.

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional
os atos que autorizam serviços de radiodifusão comu
nitária constantes das Portarias nº94, de 22 de março
de 2000; 115, 116, 120, 121 e 123, de 3 de abril de
2000; 127 e 128, de 5 de abril de 2000.

Atenciosamente. - Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.
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TVR N!! 4, DE 2000 Brasília, 13 de junho de 2000. - Fernando

(Do Poder Executivo) Henrique Cardoso.

MENSAGEM N2 814/00

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Podaria
n!! 120, de 3 de abril de 2000, que autoriza
a Associação Comunitária Esperança de
Ruy Barbosa, a executar, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Ruy Barbosa, Estado da Bahia.

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática; e de Cons
tituição e Justiça e de Redação (Art. 54.)

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado

com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
s'ubmeto à apreciação de Vossas Excelências, acom
panhada de Exposições de Motivos do Senhor Minis
tro de Estado das Comunicações, autorizações para
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex
clusividade, serviços de radiodifusão comunitária,
conforme os seguintes atos e entidades:

1 - Portaria nº 94, de 22 de março de 2000 
Associação Comunitária Ecológica do Rio Camboriú 
ACERC, na cidade de Balneário Camboriú - SC;

2 - Portaria nº 115, de 3 de abril de 2000 
Associação de Rádio Comunitária de Monte Dourado
da Amazônia, na cidade de Monte Dourado, Municí
pio de Ãlmeirim '='PA;

3 - Portaria nº 116, de 3 de abril de 2000 - Fun
dação Educativa e Social de Pires do Rio, na cidade
de Pires do Rio - GO;

4 - Portaria nº 120, de 3 de abril de 2000 
Associação Comunitária Esperança de Ruy Barbosa,
na cidade de Ruy Barbosa - BA;

5 - Portaria nº 121 , de 3 de abril de 2000 - Asso
ciação Comunitária para o Desenvolvimento de Car
mópolis de Minas e Região, na cidade de Carmópolis
de Minas - MG;

6 - Portaria nº 123, de 3 de abril de 2000 
UMAC - União Municipal das Associações Comunitá
rias de Curvelo, na cidade de Curvelo - MG;

7 - Portaria nº 127, de 5 de abril de 2000 - Soci
edade Rádio Comunitária Camará FM, na cidade de
Camaragibe - PE;

8 - Portaria nº 128, de 5 de abril de 2000 - Cen
tro Social, Educacional e Cultural de Santa Bárbara
do Monte Verde, na cidade de Santa Bárbara do Mon
te Verde - MG.

Brasília, 25 de abril de 2000

Excelentfssimo Senhor Presidente da Repúblic~,

Submeto à apreciação de Vossa Excelência a
Portaria nº-120 , de 3 de abril de 2000, pela qual auto
rizei a Associação Comunitária Esperança de Ruy
Barbosa a executar o serviço de radiodifusão comuni
tária, na cidade de Ruy Barbosa, Estado da Bahia.

2. Após exame da matéria pelas áreas técnica e
jurídica deste Ministério, as conclusões foram no seno
tido de que a mencionada entidade cumpriu as exi
gências da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998,
do Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comu
nitária, aprovado pelo Decreto nº 2.6~ 5, de 3 de junho
de 1998, e da Norma Complementar do mesmo servi
ço, aprovada pela Portaria nº 191, de 6 de agosto de
1998.

3. O mandamento constitucionál inscrito no § 32,

do artigo 223, determina que o ato de autorização so
mente produzirá efeitos legais após deliberação do
Congresso Nacional.

4. Faço juntar a documentação de origem, con
substanciada nos autos do Processo Administrativo
nº 53640.001497/98, com a finalidade de subsidiar: os
trabalhos finais.

Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Minis
tro de-Estado-das-C-omunicações.-

PORTARIA N!! 120, DE 3 DE ABRIL DE 2000

O Ministro de Estaqo das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto nº2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53640.001497/98, resolve:

Art. 1º Autorizar a Associação Comunitária
Esperança de Ruy Barbosa, com sede na Praça San
ta Tereza, s/nº, Centro, na cidade de Ruy Barbosa,
Estado da Bahia, a executar serviço de radiodifusão
comunitária, pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade.

Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüen
tes, seus regulamentos e normas complementares:

Art. 3º A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geo
gráficas com latitude em 12º 17'02"S e longitude em
40º 27'12"W, utilizando a freqüência de 87,9 MHZ.



MENSAGEM Nº 814/00

TVR Ng 5, DE 2000
(Do Poder Executivo)

Em 13 de junho de 2000

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília - DF

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentfssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional
os atos que autotizam serviços de radiodifusão comu
nitária constantes das Portarias nº94, de 22 de março
de 2000; 115, 116, 120,.121 e 123, de 3 de abril de
2000; 127 e 128, de 5 de abril de 2000.

Atenciosamente. - Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidêncai da República.

Junho de 2000 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sábado 17 32681
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais 1 - Portaria nº 94, de 22 de março de 2000 -

após deliberação do Congresso Nacional, nos termos Associação Comunitária Ecológica do Rio Camboriú
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade - ACERC, na cidade de Balneário Camboriú - SC;
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a 2 - Portaria n9 115, de 3 de abril de 2000 -
contar da data de publicação do ato de deliberação. Associação de Rádio Comunitária de Monte Dourado

Art. 5º Esta Podaria entra em vigor na data de da Amazônia, na cidade de Monte Dourado, Municf-
sua publicacão. - Pimenta da Veiga. pio de Almeirim - PA;

Aviso n9 996 _ C. Civil. 3 - Portaria n9 116, de 3 de abril de 2000 - Fun-
dação Educativa e Social de Pires do Rio, na cidade
de Pires _~o Rio - GO;

4- Portaria nº 120, de 3 de abril de 2000 - Asso
ciação Comunitária Esperança de Ruy Barbosa, na
cidade de Ruy Barbos - BA;

5 - Portaria nº 121 , de 3 de abril de 2000 - Asso
ciação Comunitária para o Desenvolvimento de Car
mópolis de Minas e Região, na cidade de Carmópolis
de Minas - MG;

6 - Portaria n9-123, de 3 de abril de 2000 
UMAC - União Municipal das Associações Comunitá
rias de Curvelo, na cidade de Curvelo - MG;

7- Portaria nº127, de 5 de abril de 2000 - Socie
dade Rádio Comunitária Camará FM, na cidade de
Camaragibe - PE;

8 - Portaria nº 128, de 5 de abril de 20_00 - Cen
tro Social, Educacional e Cultural de Santa Bárbara
do Monte Verde, na cidade de Santa Bárbara do Mon
te Verde - MG.

Brasília, 13 de junho de 2000. - Fernando
Henrique Cardoso.

Submete à apreciação do Congresso
Nacional o -atõ --constante- da Portaria nº
121, de 3 de abril de 2000, que autoriza a
Associação Comunitária para o Desenvol
vimento de Carmópolis de Minas e Região,
a executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radio
difusão comunitária na cidade de Carmó
poUs de Minas, Estado de Minas Gerais.

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática; e de Cons
tituição e Justiça e de Redação (art. 54.)

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de---V-ossas-- Excelências,
acompanhada de Exposições de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, autorizações
para executar, pelo prazo de três anos, sem direito
de exclusividade, serviços de radiodifusão comunitá
ria, conforme os seguintes atos e entidades:

Brasília, 25 de abril de 2000

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência a

Portaria nº 121, de 3 de abril de 2000, pela qual auto
rizei a Associação Comunitária para o Desenvolvi
mento de Carmópolis de Minas e Região a executar o
serviço de radiodifusão comunitária, na cidade de
Carmópolis de Minas, Estado de Minas Gerais.

2. Após exame da matéria pelas áreas técnica e
jurídica deste Ministério, as conclusões foram no sen
tido de que a mencionada entidade cumpriu as exi
gências da Lei nº 9.612, de -19 de fevereiro de 1998,
do Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comu
nitária, aprovado pelo Decreto n~ 2.615, de 3 de junAG--
de 1998, e da Norma Complementar do mesmo servi
ço, aprovada pela Portaria n!! 191, de 6 de agosto de
1996.

3. O mandamento constitucional inscrito no § 3º,
do artigo 223, determina que o ato de autorização so-



TVR Nº 6, DE 2000
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N!! 814/00

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
n!! 123, de 3 de abril de 2000, que autoriza
a União Municipal das Associações Co
munitárias de Curvelo - UMAC, a execu
tar, pelo prazo de três anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Curvelo, Esta
do de Minas Gerais.

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática; e de Cons
tituição e Justiça e de Redação (art. 54.)

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado

com o § 3º do artigo 223 da Constituição Federal, sub
meto à apreciação de Vossas Excelências, acompa
nhada de Exposições de Motivos dq Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, au'torizações para
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex
clusividade, serviços de radiodifusão comunitária,
conforme os seguintes atos e entidades:

1 - Portaria nº 94, de 22 de março de 2000 
Associação Comunitária Ecológica do Rio Camboriú
- ACERC, na cidade de Balneário Camboriú - SC;

2 - Portaria nº'115, de 3 de abril de 2000 - Asso
ciação de Rádio Comunitária de Monte Dourado da
Amazônia, na cidade de Monte Dourado, Município
de Almeirim - PA;

3 - Portaria nº 116, de 3 de abril de 2000 - Fun
dação Educativa e Social de Pires do Rio, na cidade
de Pires do Rio - GO;

4 - Portaria nº120, de 3 de abril de 2000 - Asso
ciação Comunitária Esperança de Ruy Barbosa, na
cidade de Ruy Barbosa - BA;

5 - Portaria nº 121, de 3 de abril de 2000 
Associação Comunitária para o Desenvolvimento de
Carmópolis de Minas e Região, na cidade de Carmó
polis de Minas - MG;

6 - Portaria nº 123, de 3 de abril de 2000 
UMAC - União Municipal das Associações Comunitá
rias de Curvelo, na cidade de Curvelo - MG;

7 - Portaria nº127, de 5 de abril de 2000 - Soci
edade Rádio Comunitária Camará FM, na cidade de
Camaragibe - PE;
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mente produzirá efeitos legais após deliberação do Atenciosamente. - Pedro Parente, Chefe da
Congresso Nacional. Casa Civil da Presidência da República.

4. Faço juntar a documentação de origem, con
substanciada nos autos do Processo Administrativo
nº 5371 0.001 047/98, com a finalidade de subsidiar os
trabalhos finais.

Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Minis
tro de Estado das Comunicações.

PORTARIA N2 121, DE 3 DE ABRIL DE 2000

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53710.001047/98, resolve:

Art. 1º Autorizar a Associação Comunitária para
o Desenvolvimento de Carmópolis de Minas e Região,
com sede na Rua Coração de Jesus nº 148 - Centro, na
cidade de Carmópolis de Minas, Estado de Minas Gera
is, a executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade.

Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei
nº 9.612. de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüen
tes, seus regulamentos e normas complementares.

Art. 3º A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geo
gráficas com latitude em 20º 32'30"S e longitude em
44º 38'06"W, utilizando a freqüência de 104,9 MHz.

Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a
contar da data de publicação do ato de deliberação.

Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga.

Aviso nº 996 - C. Civil.

Em 13 de junho de 2000

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasflia - DF

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional
os atos que autorizam serviços de radiodifusão comu
nitária constantes das Portarias n!!! 94, de 22 de mar
co de 2000; 115,116; 120,121 e 123, de 3 de abril de
2000; 127 e 128, de 5 de abril de 2000.



Em, 13 de junho de 2000

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
n!! 127, de 5 de abril de 2000, que autoriza
a Sociedade Rádio Comunitária Camará
FM, a executar, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de
Camaragibe, Estado de Pernambuco.

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática; e de Cons
tituição e Justiça e de Redação (art. 54.).

Aviso nº 996 - C. Civil

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado

com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom
panhada de Exposições de Motivos do Senhor Minis
tro de Estado das Comunicações, autorizações para
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex
clusividade, serviços de radiodifusão comunitária,
conforme os seguintes atos e entidades:

Senhor Primeiro Secretário,

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do
Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional
os atos que autorizam serviços de radiodifusão comu
nitária constantes das Portarias n2!! 94, de 22 de mar
ço de 2000; 115,116,120,121 e 123, de 3 de abril de
2000; 127 e 128, de 5 de abril de 2000.

Atenciosamente, - Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.

TVR N!! 7, DE 2000
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N!! 814/00

Brasília, 25 de abril de 2000

Em n2 116 IMC
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8 - Portaria nº 128, de 5 de abril de 2000 - Cen- Art. 3º A entidade fica autorizada a operar com o

tro Social, Educacional e Cultural de Santa Bárbara sistema irradiante localizado nas coordenadas gea-
da Monte Verde, na cidade de Santa Bárbara do Mon- gráficas com latitude em 18º 45'39"S e longitude em
te Verde - MG. 44º 25'45"W, utilizando a freqüência de 105,9 MHz.

Brasília, 13 de junho de 2000. - Fernando Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
Henrique Cardoso. após deliberação do Congresso Nacional, nos termos

do § 3º-do art. 223 da Constituição, devendo a entida
de iniciar a execução do serviço no prazo de seis me
ses a contar da data de publicação do ato de delibera
ção.

Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência a

Portaria nº 123, de 3 de abril de 2000, pela qual auto
rizei a UMAC - União Municipal das Associações Co
munitárias de CurveJo, a executar o serviço de radio
difusão comunitária, na cidade de Curvelo, Estado de
Minas Gerais.

2. Após exame da matéria pelas áreas técnica e
jurídica deste Ministério, as conclusões foram no sen
tido de que a mencionada entidade cumpriu as exi
gências da Lei J1º 9.612, de 19 de fevereiro de 1998,
do RegulamentQ do Serviço de Radiodifusão Comu
nitária, aprovado-pelo Decreto nº 2.615, de 3 de junho
de 1998, e da Norma Complementar do mesmo servi
ço, aprovada pel,a Portaria nº 191, de 6 de agosto de
1998.

3. O mandamento constitucional inscrito no § 3º,
do artigo 223, determina que o ato de autorização so
mente produzirá efeitos legais após deliberação do
Congresso Nacional.

4. Faço juntar a documentação de origem, con
substanciada nos autos do Processo Administrativo
nº5371 0.001 022/98, com a finalidade de subsidiar os
trabalhos finais.

Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Minis
tro de Estado das Comunicações.

PORTARIA N!! 123, DE 3 DE ABRIL DE 2000

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 5371 0.001 022198, resolve:

Art. 1º Autorizar a UMAC - União Municipal das
Associações Comunitárias de Curvelo, com sede na
Rua João de Paula, nº 176, na cidade de Curvelo,
Estado de Minas Gerais, a executar serviço de radio
difusão comunitária, pelo prazo de três anos, sem di
reito de exclusividade.

Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüen
tes, seus regulamentos e normas complementares.



Em, 13 de junho de 2000

PORTARIA Nº 127, DE 5 DE ABRIL DE 2000

Aviso nQ 996 - C. Civil

o Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto nº2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53103.000762/98, resolve:

Art. 1º Autorizar a Sociedade Rádio Comunitá
ria Camará FM, com sede na Rua Severino Gomes
da Silva, nº 43, 1Q andar, Centro, na cidade de Cama
ragibe, Estado de Pernambuco, a executar serviço de
radiodifusão comunitária, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade.

Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüen
tes, seus regulamentos e normas complementares.

Art. 3Q A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geo
gráficas com latitude em OBº 01 '21 "s e longitude em
34Q 58'56"W, utilizando a freqüência de 106,3 MHz.

Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º-do art. 223 da Constituicão, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a
contar da data de publicação do ato de deliberação.

Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro secretário da Câmara dos Deputados
Brasília - DF

Senhor Primeiro Secretário,

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do
Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional os
atos que autorizam serviços de radiodifusão comunitá
ria constantes das Portarias n2!! 94, de 22 de março de
2000; 115, 116, 120, 121 e 123, de 3 de abril de 2000;
de 3 de abril de 2000; 127 e 128, de 5 de abril de 2000.

Atenciosamente, Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.

EM Nº 126/MC
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1 - Portaria nº 94, de 22 de março de 2000 - 4. Faço juntar a documentação de origem, con-
Associação Comunitária Ecológica do Rio Camboriú substa, iciada nos autos do Processo Administrativo
- ACERC, na cidade de Balneário Camboriú - SC; nº 531 03.000762/98, com a finalidade de subsidiar os

2 - Portaria nº 115, de 3 de abril de 2000 - Asso- trabalhos finais.
ciação de Rádio Comunitária de Monte Dourado da Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Minis-
Amazônia, na cidade de Monte Dourado, Município tro de Estado das Comnunicações. - -
de Almeirim - PA;

3 - Portaria nº 116, de 3 de abril de 2000 - Fun
dação Educativa e Social de Pires do Rio, na cidade
de Pires do Rio - GO;

4 - Portaria nº 120, de 3 de abril de 2000 - Asso
ciação Comunitária Esperança de Ruy Barbosa, na
cidade de Ruy Barbosa - BA;

5 - Portaria nº 121, de 3 de abril de 2000 - Asso
ciação Comunitária para o Desenvolvimento de Car
mópolis de Minas e Região, na cidade de Carmópolis
de Minas - MG;

6 - Portaria nº 123, de 3 de abril de 2000 
UMAC - União Municipal das Associações Comunitá
rias de Curvelo, na cidade de Curvelo - MG;

7 - Portaria nº 127, de 5 de abril de 2000 - Soci
edade Rádio Comunitária Camará FM, na cidade de
Camaragibe - PE;

8 - Portaria nº 128, de 5 de abril de 2000 - Cen
tro Social, Educacional e Cultural de Santa Bárbara
do Monte Verde, na cidade de Santa Bárbara do Mon
te Verde - MG.

Brasília, 13 de junho de 2000. - Fernando
Henrique Cardoso.

Brasília, 3 de maio de 2000

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,

Submeto à apreciação de Vossa Excelência a
Portaria nº'127, de 5 de abril de 2000, pela qual autori
zei a Sociedade Rádio Comunitária Camará FM a
executar o serviço de radiodifusão comunitária, na ci
dade de Camaragibe, Estado de Pernambuco.

2. Após exame da matéria pelas áreas técnica e
jurídica deste Ministério, as conclusões foram no senti
do de que a mencionada entidade cumpriu as exigênci
as da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, do Regu
lamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, apro
vado pelo Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998, e da
Norma Complementar do mesmo serviço, aprovada
pela Portaria nº 191, de 6 de agosto de 1998.

3. O mandamento constitucional inscrito no § 3º,
do artigo 223, determina que o ato de autorização so
mente produzirá efeitos legais após deliberação do
CCll"'gresso Nacional.
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PORTARIA N!! 128, DE 5 DE ABRIL DE 2000

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53710.000901/98, resolve:

Art. 1!! Autorizar o Centro Social, Educacional e
Cultural de Santa Bárbara do Monte Verde, com sede
na Rua Manoel Duarte da Silveira, nº 201 , Centro, na
cidade de Santa Bárbara do Monte Verde, Estado de
Minas Gerais, a executar serviço de radiodifusão co
munitária, pelo prazo de três anos, sem direito de ex
clusividade.

Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei
nº9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüen
tes, seus regulamentos e normas complementares.

Art. 3º A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geo
gráficas com latitude em 21 Q 57'32"8 e longitude em
43º 42'04"W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.

Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos

Brasília, 3 de maio de 2000

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência a

Portaria nº128, de 5 de abril de 2000, pela qual autori
zei o Centro Social, Educacional e Cultural de Santa
Bárbara do Monte Verde a executar o serviço de radi
odifusão comunitária, na cidade de Santa Bárbara do
Monte Verde, Estado de Minas Gerais.

2. Após exame da matéria pelas áre~s técnica e
jurídica deste Ministério, as conclusões foram no sen
tido de que a mencionada entidade cumpriu as exi
gências da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998;
do Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comu
nitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3 de junho
de 1998, e da Norma Complementar do mesmo servi
ço, aprovada pela Portaria nº 191, de 6 de agosto d~

1998. \

3. O mandamento constitucional inscrito no § 3º,
do artigo 223, determina que o ato de autorização so
mente produzirá efeitos legais após deliberação do
Congresso Nacional.

4. Faço juntar a documentação de origem, con
substanciada nos autos do Processo Administrativo
nº-5371 0.000901 198, com a finalidade de subsidiar os
trabalhos finais.

Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Minis
tro de Estado das Comunicações.

TVR N!! 8, DE 2000 Em nº 125/MC
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N2 814/00

Submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato constante da Portaria n!!
128, de 5 de abril de 2000, que autoriza o
Centro Social, Educacional e Cultural de
Santa Bárbara do Monte Verde, a execu
tar, pelo prazo de três anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Santa Bárbara
de Monte Verde, Estado de Minas Gerais.

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática; e de Cons
tituição e Justiça e de Redação (Art. 54.)

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado

com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom
panhada de Exposições de Motivos do Senhor Minis
tro de Estado das Comunicações, autorizações para
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex
clusividade, serviços de radiodifusão comunitária,
conforme os seguintes atos e entidades:

1 - Portaria nº 94, de 22 de março de 2000 
Associação Comunitária Ecológica do Rio Camboriú
- ACERC, na cidade de Balneário Camboriú - SC.;

2 - Portaria nº 115, de 3 de abril de 2000 - Asso
ciação de Rádio Comunitária de Monte Dourado da
Amazônia, na cidade de Monte Dourado, Município
de Almeirim - PA;

3 - Portaria nº 116, de 3 de abril de 2000 - Fun
dação Educativa e Social de Pires do Rio, na cidade
de Pires do Rio - GO;

4 - Portaria nº 120, de 3 de abril de 2000 - Asso
ciação Comunitária Esperança de Ruy Barbosa, na
cidade de Ruy Barbosa - BA;

5 - Portaria nº 121, de 3 de abril de 2000 
Associação Comunitária para o Desenvolvimento de
Carmópolis de Minas e Região, na cidade de Carmó
polis de Minas - MG;

6 - Portaria nº 123, de 3 de abril de 2000 
UMAC - União Municipal das Associações Comunitá
rias de Curvelo, na cidade de Curvelo - MG;

7 - Portaria nº'127, de 5 de abril de 2000 - Soci
edade Rádio Comunitária Camará FM, na cidade de
Camaragibe - PE;

8 - Portaria nº-128, de 5 de abril de 2000 - Centro
Social, Educacional e Cultural de Santa Bárbara do Monte
Verde, nacidade de Santa Bárbara do Monte Verde - MG.

Brasília, 13 de junho de 2000. - Fernando
Henrique Cardoso.



Brasília, 23:de maio de 2000

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,

Submeto à apreciação de Vossa Excelência a
Portaria nº 141, de 25 de abril de 2000, pela qual
autorizei a Associacão Cultural Belo Jardim 
AMCRBJ/FM, a executar o servico de radiodifusão
comunitária, na cidade de Belo Jàrdim, Estado de
Pernambuco.

2. Após exame da matéria pelas áreas técnica
_e jur~d~a deste Ministério, as conclusões foram no
sentido de -que a mencionadãentidade cumpriu as
exigências da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de
1998, do Regulamento do Serviço de Radiodifusão
Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3
de junho de 1998, e da Norma Complementar do
mesmo serviço, aprovada pela Portaria nº 191, de 6
de agosto de 1998.

3. O mandamento constitucional inscrito no §
3º, do artigo 223, determina que o ato de autoriza
ção somente produzirá efeitos legais após delibera
ção do Congresso Nacional.

4. Faço juntar a documentação de origem, con
substanciada nos autos do Processo Administrativo
nº53103.000599/98, com a finalidade de sUDsidiar-os
trabalhos finais.

Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Minis
tro de Estado das Comunicações.

Em, 13 de junho de 2000

TVR N!! 9, DE 2000
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM Nº 815/00

Aviso nº 996 - C. Civil
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do § 3º do art. 223 da Constituicão, devendo a entidade 1 - Portaria nº 141, de 25 de abril de 2000 -
iniciar a execução 00 serviço no prazo de seis meses a Associação Cultural Belo Jardim - AMCRBJ/FM, na
contar da data de publicação do ato de deliberação. cidade de Belo Jardim - PE;

Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de 2 - Portaria nº 148, de 25 de abril de 2000 -
sua publicação. - Pimenta da Veiga. Associação Equipe Canal 8, na cidade de Mariópolis

-PR;

3 - Portaria nº 149, de 25 de abril de 2000 
Associação Cultural Comunitária de Codó, na cida
de de Codó - MA;

4 - Portaria nº 150, de 25 de abril de 2000 
Associação de Comunicação Comunitária Cultural
Esperança e Vida - ACCCEV, na cidade de Mocóca
-SP;

5 - Portaria nº 151, de 25 de abril de 2000 
Associação Prestadora de Serviços à Comunidade
Miguelopolense, na cidade de Miguelópolis -SP; e

6 - Portaria nº 153, de 25 de abril de 2000 
Associação Rádio Comunitária de Jaboticatubas, na
cidade de Jaboticatubas - MG.

Brasília, 13 de junho de 2000. - Fernando
Henrique Cardoso.

Em nº 144/MC

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro secretário da Câmara dos Deputados
Brasília - DF

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional
os atos que autorizam serviços de radiodifusão comu
nitária constantes das Portarias nºs 94, de 22 de mar
ço de 2000; 115,116,120,121 e 123, de 3 de abril de
2000; 127 e 128, de 5 de abril de 2000.

Atenciosamente, - Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
n!! 141, de 25 de abril de 2000, que autori
za a Associação Cultural Belo Jardim 
AMCRBJ/FM, a executar, pelo prazo de
três-anos-,sem-dir-eito· de-exclusivldaCÜ4
serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Belo Jardim, Estado de Per
nambuco.

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática; e de Cons
tituição e Justiça e de Redação (art. 54.)

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos termos do artigo 49, inciso XII, combina
do com o § 3º do artigo 223, da Constituição Fede-
ral, submeto à apreciação de Vossas Excelências,
acompanhada de Exposições de Motivos do Se
nhor Ministro de Estado das Comunicações, auto
rizações para executar, pelo prazo de três anos,
sem dire~t-O de exclusividade, serviços de radiodi
fusão comunitária, conforme os seguintes atos e
entidades:



Brasília, 23 de maio de 2000

ExcelenHssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência a

Portaria nº 148, de 25 de abril de 2000, pela qual au
torizei a Associação Equipe Canal 8 a executar o ser
viço de radiodifusão comunitária, na cidade de Marió
polis, Estado do Paraná.

2. Após exame da matéria pelas áreas técnica
e jurídica deste Ministério, as conclusões foram no
sentido de que a mencionada entidade cumpriu as
exigências da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de
1998, do Regulamento do Serviço de Radiodifusão
Comunitária, aprovado pelo Decreto nº-2.615, de- 3-de

EM nº 138/MC

TVR Nº 10, DE 2000
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N!! 85/00

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
n!! 148, de 25 de abril de 2000, que autori
za a Associação Equipe Canal 8_ a execu
tar, pelo prazo de três anos, sem direito
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PORTARIA Nl! 141, DE 25 DE ABRIL DE 2000 de exclusividade, serviço de radiodifusão

comunitária na cidade de Mariópolis,
Estado do Paraná.

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática; e de Cons
tituição e Justiça e de Redação (art. 54.)

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado

com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom
panhada de Exposições de Motivos do Senhor Minis
tro de Estado das Comunicações, autorizações para

- executar, pelo_ prazo de três anos, sem direito de ex
clusividade, serviços de radiodifusão comunitária,
conforme os seguintes àtos eentidades:

1 - Portaria nl! 141, de 25 de abril de 2000 
Associação Cultural Belo Jardim - AMCRBJ/FM, na
cidade de Belo Jardim - PE;

2 - Portaria nº 148, de 25 de abril de 2000 
Associação Equipe Canal 8, na cidade de Mariópolis
-PR;

3 - Portaria nº 149, de 25 de abril de 2000 
Associação Cultural Comunitária de Codó, na cidade
de Codó- MA;

4 - Portaria nº 150, de 25 de abril de 2000 
Associação de Comunicação Comunitária Cultural
Esperança e Vida - ACCCEV, na cidade de Mococa-
SP; J

5 - Portaria nº 151, de 25 de abril de 2000 
Associação Prestadora de Serviços à Comunidade
Miguelopolense, na cidade de Miguelópolis - SP; e

6 - Portaria nº 153, de 25 de abril de 2000 
Associação Rádio Comunitária de Jaboticatubas, na
cidade de Jaboticatubas - MG.

Brasília, 13 de junho de_ 200Q_~_j=..emando_

Henrique Cardoso.

o Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto nº2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53103.000599/99, resolve:

Art. 1º Autorizar a Associação Cultural Belo Jar
dim - AMCRBJ/FM, com sede na Rua Siqueira Cam
pos, nº 1, Salas 6/7, Centro, na cidade de Belo Jardim,
Estado de Pernambuco, a executar serviço de radio
difusão comunitária, pelo prazo de três anos, sem di
reito de exclusividade.

Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei ..
nº9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüen
tes, seús regulã"mentos e normas complementares.

Art. 3º A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geo
gráficas com latitude em 08º 19'57"S e longitude em
36º 25'24"W, utilizando a freqüência de 104,9 MHz.

Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a
contar da data de publicação do ato de deliberação.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga.

Aviso n9 997 - C. Civil

Em, 13 de junho de 2000

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubirat'an Aguiar
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília - DF

Senhor Primeiro Secretário,
. _ Encaminho .ª_~_ssa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional
os atos que autorizam a execução de serviços de ra
diodifusão comunitários constantes das Portarias n~

141,148,149,150,151 e 153, de 25 de abril de 2000.
Atenciosamente, - Pedro Parente, Chefe da

Casa Civil da Presidência da República.
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junho de 1998, eda Norma Complementar do mesmo
serviço, aprovada pela Portaria n!! 191 , de 6 de agos
to de 1998.

3. O mandamento constitucional inscrito no § 3!l.;
do artigo 223, determina que o ato de autorização so
mente produzirá efeitos legais após deliberação do
Congresso Nacional.

4. Faço juntar a documentação de origem, con
substanciada nos autos do Processo Administrativo
n!!53740.001247/98, com a finalidade de subsidiar os
trabalhos finais.

Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Minis
tro de Estado das Comunicações.

PORTARIA N2 148, DE 25 DE ABRIL DE 2000

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de
1998, etendo em vista que consta do Processo Admi
nistrativo nº 538740.001247/98, resolve:

Art. 1!! Autorizar a Associação Equipe Canal 8,
com sede na Av. Brasil, n~546, na cidade de Mariópo
Iis, Estado do Paraná, a executar serviço de radiodifu
são comunitária, pelo prazo de três anos, sem direito
de exclusividade.

Art. 2!! Esta autorização reger-se-á pela Lei
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subse
qüentes, seus regulamentos e normas comple
mentares.

Art. 3º A entidade fica autorizada a operar
com o sistema irradiante localizado nas coordena
das geográficas com latitude em 26º 21'17"S e lon
gitude em 52º 33'15"W, utilizando a freqüência de
104,9 MHz.

Art. 4!! Este ato somente produzirá efeitos legais
- apos deliberação do Congresso Nacional, nos termos

do § 3~do art. 223 da Constituição, devendo a entida
de iniciar a execução do serviço no prazo de seis me·
ses a contar da data de publicação do ato de delibera
ção.

Art. 5!! Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga.

Aviso nº 997 - C. Civil

Em, 13 de junho de 2000

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentfssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional

-os atos que autorizam a execução de serviços de ra-

diadifusãa comunitários constantes das Portarias n!!!
141,148,150,151 e 153, de 25 de abril de 2000.

Atenciosamente, - Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil dFi Presidência da República.

TVR N!! 11, DE 2000
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N2 815/00

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
n2 149, de 25 de abril de 2000, que autori
za a Associação Comunitária de Codó a
executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radi
odifusão comunitária na cidade de Codó,
Estado do Maranhão.

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática; e de Cons
tituição e Justiça e de Redação (Art. 54.)

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado

com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom
panhada de Exposições de Motivos da Senhor Minis
tro de Estado das Comunicações, autorizações para
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex
clusividade, serviços de radiodifusão comunitária,
conforme os seguintes atos e entidades:

1 - Portaria nº 141, de 25 dJ abril de 2000 
Associação Cultural Belo Jardim - AMCRBJ/FM, na
cidade e Belo Jardim - PE;

2 - Portaria nº 148, de 25 de abril de 2000 
Assciação Equipe Canal 8, na cidade de Mariópolis 
PR;

3 - Portaria nº 149, de 25 de abril de 2000 
Associação Cultural Comunitária de Codó, na cidade
deCodó-MA;

4 - Portaria nº 150, de 25 de abril de 2000 
Associação de Comunicação Comunitária Cultural
Esperança e Vida - ACCCEV, na cidade de Mocóca
SP;

5 - Portaria nº 151, de 25 de abril de 2000 
Associação Prestadora de Serviços à Comunidade
Miguelopolense, na cidade de Miguelópolis - SP; e

6 - Portaria nº 153, de 25 de abril de 2000 
Associação Rádio Comunitária de Jaboticatubas, na
cidade de Jaboticatubas - MG.

Brasflia, 13 de junho de 2000. - Fernando
Henrique Cardoso.
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Brasília, 23 de maio de 2000

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à apreciação de Vossa -Excelência a

Portaria nº 149, de 25 de abril de 2000, pela qual au
torizei a Associação Cultural Comunitária de CodQ a
executar o serviço de radiodifusão comunitária, na ci
dade de Codó, Estado do Maranhão.

2. Após exame da matéria pelas áreas técnica e
jurídica deste Ministério, as conclusões fora:m no senti
do de que a mencionada entidade cumpriu as exigênci
as da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, do Regu
lamento do Serviço de Radiodifusão COlTlunitária, apro
vaqo pelo Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998, e da
Norma Complementar do mesmo serviço, aprovada
pela Portaria nº 191, de 6 de agosto de 1998.

3. O mandamento constitucional inscrito no § 3º,
do artigo 223, determina que o ato de autorização so
mente produzirá efeitos legais após deliberação do
Congresso Nacional.

4. Faço juntar a documentação de origem, con
substanciada nos autos do Processo Administrativo
nº 53680.000531/98, com a finalidade de subsidiar os
trabalhos finais.)

Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Minis
tro de Estado das Comunicações.

PORTARIA Nº 149, DE 25 DE ABRIL DE 2000
O Ministro de Estado das Comunicações, no

uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 qo Decreto n2 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nll 53680.00053198, resolve:

Art. 1º Autorizar a Associação Cultural Comuni
tária de Codó, com sede na .Rua Marques Rodrigues,
nº 706, Centro, na cidade de Codó, Estado do Mara
nhão, a executar serviço de radiodifusão comunitária,
p~lo prazo de três anos, sem direito de exclusividade.

: Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 32 A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geo
gráficas com latitude em 042 27'12"S e longitude em
439 53'16"W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.

Art. 49 Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º-do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a
contar da data de publicação do ato de deliberação

Art. 59 Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga.

Em 13 de junho de 2000

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília-DF.

Senhor Primeiro Secretário,

_ Encaminho a essa Secretaria Mensagem do
Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional
os atos que autorizam a execução de serviços de ra
diodifusão comunitária constantes das Portarias nEJ!
141,148,149,19°,151 e 153, de 25 de abril de 2000.

Atenciosamente, - Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.

TVR N!! 12, DE 2000
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM Nº 815,' DE 2000

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
nº 150, de 25 de abril de 2000, que autoria
a Associação de Comunicação Comuni
tária Cultural Esperança e Vida 
ACCCEV, a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão comunitária na cidade
de Mococa, Estado de São Paulo.

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática; e de Cons
tituição e Justiça e de Redação (art. 54.)

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado

com o § 32 do artigo 223 da Constituição Federal, sub-
meto à apreciação de Vossas Excelências, acompa
nhada de Exposições de Motivo do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, autorizações para
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex
clusividade, serviços de radiodifusão comunitária,
conforme os seguintes atos e entidades: .

1 - Portaria n!! 141, de 25 de abril de 2000 
Associação Cultural Belo Jardim - AMCRBJ/FM, na
cidade de Belo Jardim - PE;

2 - Portaria nº 148, de 25 de abril de 2000 
Associação Equipe Canal 8, na cidade de Mariópolis
-PR;

3 - Portaria nº 149, de 25 de abril de 2000 
Associação Cultural Comunitária de Codó, na cidade
de Codó-MA;



Aviso nº 997 - C. Civil.

Em 13 de junho de 2000

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília-DF.

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República
na qual submete à apreciação do Congresso Naci
onal os atos que autorizam a execução de serviços
de radiodifusão comunitária constantes das Porta
rias nº 141, 148, 149, 150, 151 e 153, de 25 de abril
de 2000.

Atenciosamente, - Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.

TVR N2 13, DE 2000
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N!! 815, DE 2000

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
nll 151, de 25 de abril de 2000, que autorI
za a Associação Prestadora de Serviços
à Comunidade Miguelopolense a execu
tar, pelo prazo de três anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Miguelópolis.
Estado de São Paulo.

Brasília, 23 de maio de 2000

EM nº 132/MC

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência a

Portaria nº-150, de 25 de abril de 2000, pela qual au
torizei a Associação de Comunicàção Comunitária
Cultural Esperança e Vida a executar o serviço de ra
diodifusão comunitária, na cidade de Mococa, Estado
de São Paulo.

2. Após exame da matéria pelas áreas técnica e
jurídica deste Ministério, as conclusões foram no senti
do de que a mencionada entidade cumpriu as exigênci
as da Lei n!! 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, do Regu
lamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, apro
vado pelo Decreto n!! 2.615, de 3 de junho de 199B, e da
Norma Complementar do mesmo serviço, aprovada
pela Portaria n!! 191, de 6 de agosto de 199B.

3. O mandamento constitucional inscrito no § 3º
do artig::> 223 determina que o ato de autorização so
mente produzirá efeitos legais após deliberação do
Congresso Nacional.

4. Faço juntar a documentação de origem, con
substanciada nos autos do Processo Administrativo
nº 5380.000160/99, com a finalidade de subsidiar os
trabalhos finais.

Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.

PORTARIA Nº 150, DE 25 DE ABRIL DE 2000

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n" 53830.000160/99, resolve:

Art. 1º Autorizar a Associacão de Comunica
ção Comunitária Cultural Esperança e Vida 
ACCCEV, com sede na Rua Raul Garib, nº 645,
Jardim Alvorada, na cidade de Mococa, Estado de
São Paulo, a executar serviço de radiodifusão co-
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4 - Portaria nº 150, de 25 de abril de 2000 - Asso- munitária, pelo prazo de três anos, sem direito de ex-

eiação de Comunicação Comunitária Cultural Esperan- clusividade.
ça e Vida - ACCCEV, na cidade de Mococa - SP; Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei

5 - Portaria nº 151, de 25 de abril de 2000 - nº 9.612., de 19 de fevereiro de 1998, leis subse-
Associação Prestadora de Serviços à Comunidade qüentes, seus regulamentos e normas comple-
Miguelopolense, na cidade de Miguelópolis - SP; e mentares., .

6 - Portaria nº 153, de 25 de abril de 2000 - Art. 3º A entidade fica autorizada a operar
Associação Rádio Comunitária de Jaboticatubas, na com o sistema irradiante localizado nas coordena-
cidade de Jaboticatubas - MG. das geográficas com latitude em 21 º 27'20"S e lon-

Brasília, 13 de junho de 2000. - Fernando gitude em 47º00'59"W, utilizando a freqüência de
-rH'-"'e=n=r1=que Cardoso. 81,9 MAz.

Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entida
de iniciar a execução do serviço no prazo de seis me
ses a contar da data de publicação do ato de delibera
ção.

Art. 5!! Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga.



PORTARIA N!! 151, DE 25 DE ABRIL DE 2000

Aviso nº 997 - C. Civil.

Em 13 de junho de 2000

Senhor Primeiro Secretário,

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do
Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional
os atos que autorizam a execução de serviços de ra
diodifusão comunitários constantes das Portarias n!!!
141,148,149,150,151 e153,de25deabrilde2000.

Atenciosamente, - Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53830.002973/98, resolve:

Art. Iº Autorizar a Associação Prestadora de
Serviços à Comunidade Miguelopolense, com sede
na Rua Antonio Bento Peixoto nº 640 - Centro, na ci
dade de Miguelópolis, Estado de São Paulo, a execu
tar serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade.

Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 3º A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geo
gráficas com latitude em 20º09'23"S e longitude em
48º02'05"W, utilizando a freqüência de 104,9 MHz.

Art. 4º Este ato somente produzirá eleitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entida
de iniciar a execução do serviço no prazo de seis me
ses a contar da data de publicação do ato de delibera
ção.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação, - Pimenta da Veiga.

Brasília, 23 de maio de 2000

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência a

Portaria nº 151 ,de 25 de abril de 2000, pela qual au
torizei a Associação Prestadora de Serviços à Comu
nidade Miguelopolense - ASPEMIG, a executar o ser
viço de radiodifusão comunitária, na cidade de Migue
lópolis, Estado de São Paulo.

2. Após exame da matéria pelas áreas técnica e
jurídica deste Ministério, as conclusões

foram no sentido de que a mencionada entidade
cumpriu as exigências da Lei nº 9.612, de 19 de feve
reiro de 1998, do Regulamento do Serviço de Radio
difusão Comunitária, aprovado pelo Decreto n' 2.615,
de 3 de junho de 1998, e da Norma Complementar do
mesmo serviço, aprovada pela Portaria n' 191, de 6
de agosto de 1998.
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(Às Comissões de Ciência e Tecnolo- 3. O mandamento constitucional inscrito no § 3º
gia, Comunicação e Informática; e de Cons- do artigo 223 determina que o ato de autorização so-
tituição e Justiça e de Redação (Art. 54.) mente produzirá efeitos legais após deliberação do

Senhores Membros do Congresso Nacional, Congresso Nacional.
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado 4. Faço juntar a documentação de origem, con-

com o § 32 do artigo 223, da Constituição Federal, s~bstanciada nos autos do :ro,cesso Admini~t~ativo
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom- n-53830.0~2~73/98,com a finalidade de SubSidiar os
panhada de Exposições de Motivos do Senhor Minis- trabalhos finais.
tro de Estado das Comunicações, autorizações para Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Minis-
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex- tro de Estado das Comunicações.
clusividade, serviços de radiodifusão comunitária,
conforme os seguintes atos e entidades:

1 - Portaria nº 141, de 25 de abril de 2000 
Associação Cultural Belo Jardim - AMCRBJ/FM, na
cidade de Belo Jardim - PE;

2 - Portaria nº 148, de 25 de abril de 2000 
Associação Equipe Canal 8, na cidade de Mariópolis
-PR;

3 - Portaria nº 149, de 25 de abril de 2000 
Associação Cultural Comunitária de Codó, na cidade
deCodó-MA;

4 - Portaria nº 150, de 25 de abril de 2000 - Asso
ciação de Comunicação Comunitária Cultural Esperan
ça e Vida - ACCCE\I,na cidade de Mococa - SP;

5 - Portaria nº 151, de 25 de abril de 2000 
Associação Prestadora de Serviços à Comunidade
Miguelopolense, na cidade de Miguelópolis - SP; e

6 - Portaria nº 153, de 25 de abril de 2000 
Associação Rádio Comunitária de Jaboticatubas, na
cidade de Jaboticatubas - MG.

Brasília, 1t3 de junho de 2000. - Fernando
Henrique Cardoso.

Em nº131/MC
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PORTARIA NQ 153, DE 25 DE ABRIL DE 2000

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto nº2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53710;009944/98, resolve:-

Art. 1º Autorizar a Associação Rádio Comunitá
ria de Jaboticatubas, com sede na Rua Benedito Qu
intino, nº 89, Centro, na cidade de Jaboticatubas,
Estado de Minas Gerais, a executar serviço de radio
difusão comunitária, pelo prazo de três anos, sem di
reito de exclusividade.

Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subse
qüentes, seus regulamentos e normas comple
mentares.

Art. 3º A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geo
gráficas com latitude em 19º33'10"8 e longitude em
43º45'19"W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.

Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 39 do art. 223 da Constituição, devendo a entida"
de iniciar a execução do serviço no prazo de seis me
ses a contar da data de publicação do ato de delibera
ção.

TVR NlI 14, DE 2000 Submeto à apreciação de Vossa Excelência a
(Do Poder Executivo) Portaria nll 153, de 25 de abril de 2000, pela qual auto

rizei a Associação Rádio Comunitária de Jaboticatu
bas a executar o serviço de radiodifusão comunitária,
na cidade de Jaboticatubas, Estado de Minas Gerais.

2. Após exame da matéria pelas áreas técnica e
jurídica deste Ministério, as conclusões foram no sen
tido de que a mencionada entidade cumpriu as exi
gências da Lei nll 9.612, de 19 de fevereiro de 1998,
do Regulame_rltq dQ_ ~eryiç9 _de Radiodifusão Comu
nitária, aprovado pelo Decreto nº 2.61-S,-ae 3 de junho
de 1998, e da Norma Complementar do mesmo servi
ço, aprovada pela Portaria nll 191, de 6 de agosto de
1998.

3. O mandamento constitucional inscrito no § 3º
do artigo 223 determina que o ato de autorização so
mente produzirá efeitos legais após deliberação do
Congresso Nacional.

4. Faço juntar a documentação de origem, con
substanciada nos autos do Processo Administrativo
nº 53710.000944/98, com a finalidade de subsidiar os
trabalhos finais.

Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.

MENSAGEM N!! 815, DE 2000

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
nll 153, de 25 de abril de 2000, que autori
za a Associação Rádio Comunitária de
Jaboticatubas a executar, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Jaboticatubas, Estado de Mi
nas Gerais.

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática; e de Cons
tituição e Justiça e de Redação (art. 54.)

Brasflia, 23 de maio de 2000

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado

com o § 3º do artigo 223 da Constituição Federal, sub
meto à apreciação de Vossas Excelências, acompa
nhada de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, autorizações para
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex
clusividade, serviços de radiodifusão comunitária,
conforme os seguintes atos e entidades:

1 - Portaria nº 141, de 25 de abril de 2000 
Associação Cultural Belo Jardim - AMCRBJ/FM, na
cidade de Belo Jardim - PE;

2 - Portaria nll 148, de 25 de abril de 2000 
Associação Equipe Canal 8, na cidade.de Mariópolis
-PR;

3 - Portaria nQ 149, de 25 de abril de 2000 
Associação Cultural Comunitária de Codó, na cidade
de Codó-MA;

4 - Portaria nº 150, de 25 de abril de 2000 
Associação de Comunicação Comunitária Cultural
Esperança e Vida - ACCCEV na cidade de Mococa
SP;

5 - Portaria nQ 151, de 25 de abril de 2000 
Associação Prestadora de Serviços à Comunidade
Miguelopolense, na cidade de Miguelópolis - SP; e

6 - Portaria nQ 153, de 25 de abril de 2000 
Associação Rádio Comunitária de Jaboticatubas, na
cidade de Jaboticatubas - MG.

Brasil ia, 13 de junho de 2000. - Fernando
Henrique Cardoso.

EM nl! 137/MC



Brasília, 17 de maio de 2000

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência o

incluso projeto de decreto que trata da renovação de
concessões, outorgadas às entidades abaixo relacio
nadas, para explorar serviço de radiodifusão, nas lo
calidades e Unidades da Federação indicadas:

• Rádio Divinópolis Ltda., concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda média na ci
dade de Divinópolis, Estado de Minas Gerais (Proces
so nº 50710.000864/93);

• Rádio Emissora Atalaia Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda média na
cidade de Guarapuava, Estado do Paraná (Processo 
nº 53740.000283/93);

• §j~.!?_l1]a !ropical [)~_ CO_lTIunicação Ltda., con
cessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Miguel Pereira, Estado do
Rio de Janeiro (Processo nº 53770.001388199);

• Fundação Nossa Senhora Aparecida, conces
sionária de serviço de radiodifusão sonora em onda
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Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de 6 - Rádio Alvorada de Estrela D'Oeste Ltda., a

sua publicação. - Pimenta da Veiga. partir de 10 de abril de 1994, na cidade de Estrela

Aviso nº 997 - C. Civil. D'Oeste - SP;
7 - Bauru Rádio Clube Ltda., a partir de 1º de

novembro de 1993, na cidade de Bauru - SP;
8 - Rádio Fraternidade Ltda., a partir de 11 de

dezembro de 1994, na cidade de Araras - SP;
9 - Rádio Águas Quentes de Fernandópolis

Ltda., a partir de 1º de novembro de 1993., na cidade
de Fernandópolis - SP;

---,--o--=-Ráaio Caturité Ltda., a partir de 1º de no
vembro de 1993, na cidade de Campina Grande- PB;

11 - Sociedade Cangussuense de Rádio Ltda.,
a partir de 12 de maio de 1994, na cidade de Canguçu
-RS;

12 - Rádio São Jerônimo Ltda., a partir de 18 de
janeiro de 1992, na cidade de São Jerônimo - RS;

13 - Rádio Surubim Ltda., a partir de 12 de abril
de 1992, na cidade de Surubim - PE;

14 - Rádio Cultural de Vitória Ltda., a partir de
18 de abril de 1993, na cidade de Vitória de Santo
Antão- PE;

15 - Rádio Asa Branca de Salgueiro Ltda., a
partir de 24 de dezembro de 1991, na cidade de Sal
gueiro - PE; 16 - Rádio Subaé-ltda:-a partir de1-9 de se
tembro de 1998, na cidade de Feira de Santana - BA.

Brasília, 13 de junho de 2000. - Fernando
Henrique Cardoso.

EM nº 130/MC

MENSAGEM N!!816, DE 2000

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante do Decreto
de 23 de maio de 2000, que renova a con
cessão da Rádio Divinópolis Ltda., a par
tir de 21 de dezembro de 1993, para ex
plorar serviços de radiodifusão, na cidade
de Divinópolis, Estado de Minas Gerais.

(Às Comissões de Ciéncia e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática; e de Cons
tituição e Justiça e de Redaçào (art. 54))

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado

~GR+{)-§-3~O-a~RStitYi~àeral-;-sue·

meto à apreciação de Vossas Excelências, acompa
nhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante do De
creto de 23 de maio de 2000, que "Renova concessão
das entidades que menciona, para explorar serviços
de radiodifusão, e dá outras providências". As entida
des mencionadas são as seguintes:

1 - Rádio Divinópolis Ltda., a partir de 21 de de
zembro de 1993, na cidade de Divinópolis - MG;

2 - Rádio Emissora Atalaia Ltda., a partir de 21
de maio de 1994, na cidade de Guarapuava - PR;

3 - Sistema Tropical de Comunicação Lada., a
partir-cle 30 de janeiro de 2000, na cidade de Miguel
Pereira - RJ;

4 - Fundação Nossa Senhora Aparecida, a par
tir de 12 de maio de 1994, na cidade de Fernandópolis
- SP;

5 - Rádio Metropolitana Santista Ltda., a partir
de 12 de novembro de 1993, na cidade de Santos 
SP;

Em 13 de junho de 2000

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional
os atos que autorizam a execução de serviços de ra-

-diodifosão--comunitária-constantes -das -Portati-as-n-Q
141,148,149,150,151 e153,de25deabrilde2000.

Atenciosamente, - Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.

TVR Nº 15, DE 2000
(Do Poder Executivo)



DECRETO DE 23 DE MAIO DE 2000

Renova concessão das entidades
que menciona, para explorar serviços de
_r~diodifusão, e dá outras providências.

O Presidente da RepÚblica, no uso das atribui
ções que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, ca·
put, da Constituição, 33, § 32, da Lei nº 4.117, de 27
de agosto de 1962, e 6º da Lei nº 5.785, de 23 de ju
nho de 1972, e tendo em vista o disposto no art. 6º, in
ciso I, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983,

Decreta:
Art. 1.!! Fica renovada a concessão das entida

des abaixo mencionadas, para explorar, sem direito
de exclusividade, pelo prazo de dez anos, serviço de
radiodifusão sonora em onda média:

1- Rádio Divinópolis Ltda., a partir de 21 de de
zembro de 1993, na cidade de pivinópolis, Estado de
Minas Gerais, outorgada pelo Decreto nº 89.020, de 21
de novembro de 1983 (Processo nº 5071 0.000864193);

11- Rádio Emissora Atalaia Ltda., a partir de
12 de maio de 1994, na cidade de Guarapuava,
Estado do Paraná, outorgada pela Portaria MVOP
nº 376, de 26 de abril de 1950, e renovada pelo De
creto nº 89.372, de 8 de fevereiro de 1984 (Proces
so nº 53740.000283/93);

111- Sistema Tropical De Comunicação Ltda., a
partir de 30 de janeiro de 2000, na cidade de Miguei
Pereira, Estado do Rio de Janeiro, outorgada à Rádio
Jornal da Serra Ltda., pelo Decreto nº 84.335, de 21
de dezembro de 1979, e autorizada a mudar sua
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média na cidade de Fernandópolis, Estado de São 2. Observo que a renovação do prazo de vigên-
Paulo (Processo nº 60830.001380193); cia das outorgas para explorar serviços de radio-

• Rádio Metropolitana Santista Ltda., concessio- difusão é regida peJas disposições contidas na
nária de serviço de radiodifusão sonora em onda mé- Lei nº 5.785, de 23 de ju nho de 1972, e no Decreto
dia na cidade de Santos, Estado de São Paulo (Pro- nº 88.068, de 26 de janeiro de 1983, que a regula-
cesso nº 50830.000922193); mentou.

• Rádio Alvorada de Estrela D'oeste Uda., con- 3. Cumpre ressaltar que os pedidos foram anali-
cessionária de serviço de radiodifusão sonora em sados pelos órgãos técnicos ~est~ ~inistéri~ e co~s,i-
onda média na cidade de Estrela D'Oeste Estado de derados de acordo com os diSPOSitiVOS legais apllca-
São Paulo (Processo nº 50830.001601/93); v:is, demons!r~nd?possuir ~s entidades a~qualifica-

• Bauru Rádio Clube Ltda., concessionária de çoes necessarlas a ren~vaçao da concessa~. .
serviço de radiodifusão sonora em onda média na ~. ~essa co~fo:mldade, e em observancla ao
cidade de Bauru, Estado de São Paulo (Processo que dlspoem a L;I n- 5.785, de 1972, e seu Regula-
nQ 50830.000956/93)' mento, Decreto n- 88.066, de 1983, submeto o assun-

, . .' . ,. to à superior consideração de Vossa Excelência para
. • Radlo ~ra~ern~dade Uda., concessl?~arla d~ decisão e submissão da matéria ao Congresso Naci-

serviço de radlodlfusao sonor~ em onda media na CI- onal, em cumprimento ao § 3º do art. 223 da Constitu-
dade de Araras, Estado de Sao Paulo (Processo nº ição.

53830.0~1 ~7~196); , . Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Ministro
• Radro Aguas Quentes De Fernandopolls Uda., de Estado das Comunicações.

concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Fernandópolis, Estado de
São Paulo (Processo nQ 50830.000550/93);

• Rádio Caturité Uda., concessionária de servi
ço de radiodifusão sonora em onda média na cidade
de Campina Grande, Estado da Paraíba (Processo
nQ 50730.000386/93):

• Sociedade Cangussuense de Rádio Uda.,
concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Canguçu, Estado do Rio
Grande do Sul (Processo nº 53790.000209/94);

• Rádio São Jerônimo Uda., concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda média na ci
dade de São Jerônimo, Estado do Rio Grande do Sul
(Processo nº 29102.002069/91);

• Rádio Surubim Uda., concessionária de ser
viço de radiodifusão sonora em onda média na cida
de de Surubim, Estado de Pernambuco (Processo
n.!! 29103.000183/92);

• Rádio Cultural de Vitória Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda média na
cidade de Vitória de Santo Antão, Estado de Pernam
buco (Processo nº 291 03.000703/92);

• Rádio Asa Branca de Salgueiro Ltda., conces
sionária de serviço de radiodifusão sonora em onda
média na cidade de Salgueiro, Estado de Pernambu
co (Processo nº 29103.000694/91);

• Rádio Subaé Ltda., concessionária de serviço
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Feira de Santana, Estado da Bahia (Processo nº
53640.000112198).
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denominação social para a atual, conforme Porta- 28.540, de 24 de agosto de 1950, e renovada pelo
ria nº 273, de 4 de maio de 1983, do Delegado do Mi- Decreto nº 90.418, de 5 de novembro de 1984 (Pro-
nistério das Comunicações no Estado do Rio de Ja- cesso nº 50730.000386/93);
neiro (Processo nº 53770.001368)99); XI - Sociedade Cangussuense de Rádio Ltda.,

IV - Fundação Nossa Senhora Aparecida, a a partir de 1º de maio de 1994, na cidade de Canguçu,
partir de 1º de maio de 1994, na cidade de Fernantló- Estado do Rio Grande do Sul, outorgada pela Portaria
polis, Estado de São Paulo, outorgada originariamen- MVOP nº 100, de 9 de março de 1959, renovada pela
te à Rádio Educadora Rural Sociedade Ltda., pela Portaria MC nº 116, de 29 de maio de 1984, e autori-
Portaria MJNI nº 31- E, de 28 de janeiro de 1963, re- zada a passar à condição de concessionària em virtu-
novada pelo Decreto nº 69.372, de 8 de fevereiro de de de aumento de potência de sua estação transmis-
1984, e transferida pelo Decreto de 2 de fevereiro de sora, conforme Decreto nº 89.232, de 22 de dezem-
1998, para a concessionária de que trata este inciso bro de 1983 (Processo ri' 53790.000209194);
(Processo nº 50830.001380/93);' XII- Rádio São Jerônimo Ltda., a partir de 18

V - Rádio Metropolitana Santista Uda., a partir de de janeiro de 1992, na cidade de São Jerônimo,
1º de novembro de 1993, na cidade de Santos, Estado Estado do Rio Grande do Sul, outorgada pelo De-
de São Paulo, outorgada originariamente à Rádio Clube ereto nº 88.587, de 17 de novembro de 1981 (Pro-
de Santos S/A, conforme Decreto nº 1.558, de 9 de abril cesso nº 29102.002069/91);
de 1937, renovada pelo Decreto nº 90.100, de 23 de XIII- Rádio Surubim Ltda., a partir de 1º de abril
agosto de 1984, e transferida pelo Decreto de 5 de de 1992, na cidade de Surubim, Estado de Pernam·
novembro de 1996, para a concessionária de que tra- buco, outorgada pela Portaria MC nº 58, de 30 de
ta este inciso (Processo nº 50830.000922/93); março de 1982, e autorizada a passar à condição de

VI - Rádio Alvorada de Estrela D'oeste Ltda., concessionária em virtude de aumento de potência
a partir de 10 de abril de 1994, ria cidade de Estrela de sua estação transmissora, conforme Exposição de
D'Oeste, Estado de São Paulo, outorgada pelo De- Motivos n'27, de 17 de março de 1987, do Ministério
ereto nº 99.476, de 23 de março de 1984 (Processo das Comunicações (Processo nº 29103.000183/92);
nº 50830.001801/93); XIV - Rádio Cultural De Vitória Ltda., a partir

VII- Bauru Radio Clube Ltda., a partir de 1º de 18 de abril de 1993, na cidade de Vitória de Santo
novembro de 1993, na cidade de Bauru, Estado de Antão, Estado de Pernambuco, outorgada pelo De-
São Paulo, outorgada pelo Decreto nº 133, de 26 de ereto nº 88.198, de 23 de março de 1983 (Processo
abril de 1935, e renovada pelo Decreto nº 91.493, de nº 29103.000703/92);
29 de julho de 1985 (Processo nº 50830.000956/93); XV - Rádio Asa Branca de Salgueiro Ltda., a

VIII- Rádio Fraternidade Ltda., a partir de 11 de partir de 24 de dezembro de 1991, na cidade de Sal·
dezembro de 1994, na cidade de Araras, Estado de gueiro, Estado de Pernambuco, outorgada pelo De·
São Paulo, outorgada originariamente à Rádio Cente- ereto nº 86.534, de 4 de novembro de 1961 (Processo
nário de Arame Ltda., pela Portaria CONTEL nº 122, nº 29103.000894/91);
de 17 de novembro de 1964, renovada pelo Decreto XVI- Rádio Subaé Ltda., a partir de 19 de se-
de 21 de julho de 1992, e transferida pelo Decreto de tembro de 1998, na cidade de Feira de Santana, Esta-
23 de setembro de 1997, para a concessionária de do da Bahia, outorgada originariamente à Rádio Su-
que trata este inciso (Processo nº 53830.001 077/96); baé de Freqüência Modulada Ltda., conforme Decre-

IX - Rádio Águas Quentes de Fernandópolis to nº 82.115, de 15 de agosto de 1978, renovada pelo
Ltda., a partir de 1º de novembro de 1993, na cidade Decreto nº 98.432, de 23 de novembro de 1989, e
de Fernandópolis, Estado de São Paulo, outorgada transferida pelo Decreto de 31 de outubro de 1996,
originariamente à Rádio Cultura de Fernandópolis para a concessionária de que trata este inciso (Pro-
Ltda., conforme Decreto nº 48.235, de 19 de maio de cesso nº 53640.000112/98).
1960, renovada pelo Decreto nº 69.534, de 9 de abril Art. 2º A exploração do serviço de radiodifusão,
de 1984, e transferida pelo Decreto de 22 de setem- cujas concessões são renovadas por este Decreto,.
bro de 1987, para a concessionária de que trata este reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunica-
inciso (Processo nº 50830.000550/93); ções, leis subseqüentes e seus regulamentos.

X - Rádio Caturité Ltda., a partir de 1º de no- Art. 3º A renovação da concessão somente produ·
vembro de 1993, na cidade de Campina Grande, zirá efeitos legais após deliberação do Congresso Naci-
Estado da Paraíba, outorgada peio Decreto nº onal, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição.



Brasília, 17 de maio de 2000

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência o

incluso projeto de decreto que trata da renovação de
concessões, outorgadas às entidades abaixo relacio
nadas, para explorar serviço de radiodifusão, nas lo
calidades e Unidades da Federação indicadas:

• Rádio Divinópolis Ltda., concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda média na ci
dade de Divinópolis, Estado de Minas Gerais (Proces
so nº 5071 0.000864/93);

• Rádio Emissora Atalaia ltda., concessionáría
de serviço de radiodifusão sonora em onda média na

Brasilia, 13 de junho de 2000

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante do Decreto de 23 de maio de 2000, que
"Renova concessão das entidades que menciona,
para explorar serviços de radiodifusão, e dá outras
providências".

Atenciosamente, - Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.

TVR Nº 16, DE 2000
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N!! 816, DE 2000

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante do Decreto
de 23 de maio de 2000, que renova a con
cessão da Rádio Emissora Atalaia lIda.,
a partir de 10 de maio de 1994, para ex
plorar serviços de radiodifusão, na cida
de de Guarapuava, Estado do Paraná.

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática; e de Cons
tituição e Justiça e de Redação (art. 54.)

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado

com o § 32 do artigo 223 da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom
panhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante do De
creto de 23 de maio de 2000, que "Renova concessão
das entidades que menciona, para explorar serviços
de radiodifusão e dá outras providências". As entida-
des mencionadas são as seguintes: "

1 - Rádio Divinõpolis Ltda. a partir de 21 de
dezembro de 1993, na cidade de DivinõpoJis 
MG;

2 - Rádio Emissora Atalaia Ltda., a partir de
1Q de maio de 1994, na cidade de Guarapuava 
PR;

3 - Sistema Tropical de Comunicação Ltda., a
pêlrtir de 30 de janeiro de 2000, na cidade de Miguel
Pereira - RJ;
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Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de 4 - I=undaçao Nossa Senhora Aparecida, a par-
sua publicação. tir de 12 de maio de 1994, na cidade de Fernandópolis

Brasilia, 23 de maio de 2000; 179º da Indepen- - SP;
dência e 112º da República. - FERNANDO 5 - Rádio Metropolitana Santista Ltda. a partir
HENRIQUE CARDOSO, Pimenta da Veiga. de 12 de novembro de 1993, na cidade de Santos -

-Aviso nº 998 - C. Civil SP; ,
6 - Rádio Alvorada de Estrela D'Oeste Uda. a

partir de 10 de aoril de 1994, na cidade de Estrela
D'Oeste - SP;

7 - Bauru Rádjo Clube Uda., a partir de 1Q de
novembro de 1993, na cidade de Bauru - SP;

8 - Rádio Fraternidade Ltda. a partir de 11 de
dezembro de 1994, ra cidade de Araras - SP;

9 - Rádio Águas Quentes de Fernandópolis
Ltda. a partir de 1Q de novembro de 1993, na cidade
de Fernandópolis - SP;

10- Rádio Caturité Uda., a partir de 1º de no
vembro de 1993, na cidade de Campina Grande 
PB;

11 - Sociedade Cangussuense de Rádio Uda., a
partir de Iº de maio de 1994, na cidade de Canguçu - RS;

12 - Rádio São Jerônimo Ltda., a partir de 18
de janeiro de 1992, na cidade de São Jerônimo -
RS; .

13 - Rádio Surubim Ltda., a partir de 12 de abril
de 1992, na cidade de Surubim - PE;

14 - Rádio Cultural de Vitória Ltda., a partir de
18 de abril de 1993, na cidade de Vitória de Santo
Antão- PE;

15 - Rádio Asa Branca de Salgueiro Ltda., a
partir de 24 de dezembro de 1991, na cidade de Sal
gueiro - PE; e

16 - Rádio Subaé Ltda., a partir de 19 de setem
bro de 1998, na cidade de Feira de Santana - BA.

Brasília, 13 de junho de 2000. - Fernando
Henrique Cardoso.

EM nº 130/MC



DECRETO DE 23 DE MAIO DE 2000

Renova concessão das entidades
que menciona; para explorar serviços de
radiodifusão, e dá outras providências.

O Presidente da República, no usa das atribui
ções que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, ca
put, da Constituição, 33, § 3º, da Lei nº 4.117, de 27
de agosto de 1962, e 6º da Lei nº 5.785, de 23 de ju
nho de 1972, e tendo em vista o disposto no art. 62, in
ciso I, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983,

Decreta:
Art. 1º Fica renovada a concessão das entida

des abaixo mencionadas, para explorar, sem direito
de exclusividade, pelo prazo de dez anos, serviço de
radiodifusão sonora em onda média:

1- Rádio Divinópolis Ltda., a partir de 21 de
dezembro de 1993, na cidade de Divinópolis,
Estado de Minas Gerais, outorgada pelo Decreto
n!! 89.020, de 21 de novembro de 1983 (Processo
nº 50710.00864/93);

11- Rádio Emissora Atalaia Ltda., a partir de
1º de maio de 1994, na cidade de Guarapuava,
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cidade de Guarapuava, Estado do Paraná (Processo • Rádio Asa Branca de Salgueiro Ltda., conces-
nº 53740.000283/93); sionária de serviço de radiodifusão sonora em onda

• Sistema Tropical de Comunicação Ltda., con- média na cidade de Salgueiro, Estado de Pernambu-
cessionária de serviço de radiodifusão sonora em co (Processo nº 29103.000694/91);
onda média na cidade de Miguel Pereira, Estado do • Rádio Subaé Ltda., concessionária de ser-
Rio de Janeiro (Processo nº 53770.001368/99); viço de radiodifusão sonora em onda média na ci-

• Fundação Nossa Senhora Aparecida, conces- dade de Feira de Santana, Estado da Bahia (Pro-
sionária de serviço de radiodifusão sonora em onda cesso nº 53640.000112/98).
média na cidade de Fernandópolis, Estado de São 2, Observo que a renovação do prazo de vi-
Paulo (Processo nº 50830.001380/93); gência das outorgas para explorar serviços de ra-

• Rádio Metropolitana Santista Ltda., concessi- di~di~usão é regida pe,las disposições contidas na
onária de serviço de radiodifusão sonora em onda L;' n- 5.785, de 23 d,e Ju~ho de 1972, e no Decreto
média na cidade de Santos, Estado de São Paulo n- 88.066, de 26 de Janeiro de 1983, que a regula-
(Processo nº 50830.000922/93); mentou. "

R 'd' AI d d E t I D' t Ltd 3. Cumpre ressaltar que os pedidos foram anall-
• a 10 vara a e s re a oes e a., con- di' - té' d t M" , t' . .

cessionária de serviço de radiodifusão sonora em sa os pe os orgaos CnlCOS, es ~, JnIS erl~ e CO~S}-
onda média na cidade de Estrela D'Oeste, Estado de de.rados de acordo com o~ dlSPOS,ltlVOS legais a~l~ca-
São Paulo (Processo nº 50830.001601/93)' V:IS, demons!r?nd? possUIr ~s entidades a~quallflca-

, , .' ,. çoes necessarlas a renovaçao da concessao.
.• Bauru ~ad~o C~ube Ltda., concessfon!ir,la de 4. Nessa conformidade, e em observância ao

serviço de radlodlfusao sonora em onda media na que dispõem a Lei nº 5 785 de 1972 e seu Regula-
c~dade de Bauru, Est~do de São Paulo (Processo mento, Decreto nº 88.066, d~ 1983, su'bmeto o assun-
n- 50830.000956/93), to à superior consideração de Vossa Excelência para

• Rádio Fraternidade Ltda., concessionária decisão e submissão da matéria ao Congresso Naci-
de serviço de radiodifusão sonora em onda média onal, em cumprimento ao § 3º do art. 223 da Constitu-
na cidade de Araras, Estado de São Paulo (Pro- ição.

cesso nº 538~0.001077/96); Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Minis-
• Rádio Aguas Quentes De Fernandópolis Ltda., tro de Estado das Comunicações.

concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Fernandópolis, Estado de
são Paulo (Processo nº 50830.000550/93);

• Rádio Caturité Ltda., concessionária de ser
viço de radiodifusão sonora em onda média na cida
de de Campina Grande, Estado da Paraíba (Pro
cesso n2 50730.000386/93);

• Sociedade Cangussuense de Rádio Ltda.,
concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Canguçu, Estado do Rio
Grande do Sul (Processo nº 53790.000209/94);

• Rádio São Jerônimo Ltda., concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda média na ci
dade de São Jerônimo, Estado do Rio Grande do Sul
(Processo nº 29102.002069/91);

• Rádio Surubim Ltda., concessionária de ser
viço de radiodifusão sonora em onda média na cida
de de Surubim, Estado de Pernambuco (Processo
nº 29103.000183/92);

• Rádio Cultural de Vitória Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda média na
cidade de Vitória de Santo Antão, Estado de Pernam
buco' (Processo nº 29103.000703/92);
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Estado do Paraná, outorgada pela Portaria MVOP originariamente à Rádio Cultura de Fernandópolis
nº 376, de 26 de abril de 1950, e renovada pelo De- Ltda., conforme Decreto nº 48.235, de 19 de maio de
ereto nº 89.372, de 8 de fevereiro de 1984 (Proces- 1960, renovada pelo Decreto nº 89.534, de 9 de abril
so nº 53740.000283/93); de 1984, e transferida pelo Decreto de 22 de setem-

11I - Sistema Tropical de Comunicação Ltda., a bro de 1997, para a concessionária de que trata este
partir de 30 de janeiro de 2000, na cidade de Miguel inciso (Processo nº 50830.000550/93);
Pereira, Estado do Rio de Janeiro, outorgada à Rádio X - Rádio Caturité Ltda., a partir de 1º de
Jornal da Serra Ltda., pelo Decreto nº 84.335, de 21 novembro de 1993,na cidade de Campina Gran-
de dezembro de 1979, e autoriza a mudar sua de, Estado da Paraíba, outorgada pelo Decreto
denominação social para a atual, conforme Port~~ia nº 28.540, de 24 de agsto de 1950, e renovada pelo
nº 273, de 4 de maio de 1983, do Delegado do Mlnls- Decreto nº 90.418 de 8 de novembro de 1984 (Pro-
tério das Comunicações no Estado do Rio de Janeiro cesso nº'50730.000386/93);
(Processo nº 5377~.001368/99); . XI- Sociedade Cangussuense de Rádio Ltda.,

. IV - oFunda~ao Nossa ~e~hora AP~reclda~ ~~ __ a.partiLde.1 º de maio de 1994, na cidade de Canguçu,
pa~lr de 1- de ma'? de 1994, na Cidade ~e. er~anêfo- Estado do Rio Grande do Sul, outorgada pela Portaria
polls, Est~do de Sao Paulo, outorg?da ongJnanamen- MVOP nº 100, de 9 de março de 1959, renovada pela
te à RádiO Educadora Rural SOCiedade Ltda., pela P rt . MC o 116 d 29 d . d 1984 t'
Portaria MJNrnº 31-B, de 28 de janeiro de 1963, reno- o ana n-, '.e_e mala ~ •. ' e au.on-
vada pelo Decreto nº 89.372, de 8 de fevereiro de zada a passar a condl~ao ~e concesslona!la em V1r~U-
1984 e transferida pelo Decreto de 2 de fevereiro de de de aumento de potencla de sua estaçao transmls-
1998: para a concessionária de que trata este inciso sara, conforme Decreto ~º 89.232, de 22 de. dezem-
(Processo nº 50830.001380/93); bro de 1983 (Processo n- 53790.000209/94),

V - Rádio Metropolitana Santista Ltda., a par- . XII. - Rádio são Jerô~imo Ltda., ~ parti~ d~ 18
tir de 1º de novembro de 1993, na cidade de San- de Janeiro de 1992, na Cidade de Sao Jeronlmo,
tos, Estado de São Paulo, outorgada originaria- Estado do Rio Grande do Sul, outorgada pelo De-
mente à Rádio Clube de Santos S/A conforme De- creto nº 86.587, de 17 de novembro de 1981 (Pro-
ereto nº 1.558, de 9 de abril de 1937, renovada cesso nº 29102.002069/91);
pelo Decreto nº 90.1 00, de 23 de agosto de 1984, e XIII- Rádio Surubim Ltda., a partir de 1º de abril
transferida pelo Decreto de 5 de novembro de de 1992, na cidade de Surubim, Estado de Pernam-
1996, para a concessionária de que trata este inci- buco, outorgada pela Portaria MC nº 58, de 30 de
so (Processo nº 50830.000922/93); março de 1982, e autorizada a passar à condição de

VI- Rádio Alvorada de Estrela D'oeste Ltda., concessionária em virtude de aumento de potência
a partir de 10 de abril de 1994, na cidade de Estre- de sua estação transmissora, conforme Exposição de
la D'Oeste, Estado de São Paulo, outorgada pelo Motivos nº 27, de 17 de março de 1987, do Ministério
Decreto nº 89.476, de 23 de março de 1984 (Pro- das Comunicações (Processo nº 29103.000183/92);
cesso nº 50830.001601/93); XIV - Rádio Cultural de Vitória Ltda., à partir de

VII - Bauru Rádio Clube Ltda., a partir de 1º de 18 de abril de 1993, na cidade de Vitória de Santo
novembro de 1993, na cidade de Bauru, Estado de Antão, Estado de Pernambuco, outorgada pelo De-
São Paulo, outorgada pelo Decreto nº 133, de 26 de ereto nº 88.198, de 23 de março d 1983 (Processo
abril d.e 1935, e renovada pelo ~ecreto nº 91.493, ~e nº 29103.000703/92);
29 de julho d~ 1~85 (Proc,esso n- 50830.00~956/93), XV _ Rádio Asa Branca de Salgueiro Ltda., a

VIII- Radlo Fraternl.dade Ltda., a partir de 11 de partir de 24 de dezembro de 1991, na cidade de Sal-
d~zembro de 1994, na ?I?ad? de Ara~as,. E~tado dp, gueiro, Estado de Pernambuco, outorgada pelo De-
Sa~ Paulo, outorgada ongJnanam~nte a Radlo ~ente- creto nº 86.534, de 4 de novembro de 1981 (Processo
náno de Araras Ltda., pela Portana CONTEL n- 122, nº 29103.000694/91 ).
de 17 de novembro de 1964, renovada pelo Decreto •. '. .
d 21 d . lho de 1992 e transferida pelo Decreto de XVI - Radlo S~bae Ltda., ? partir de 19 de se-
e e jU, . .' tembro de 1998, na Cidade de Feira de Santana, Esta-

23 de novem~ro.de 1997, para oa concesslonana d~ do da Bahia, outorgada originariamente à Rádio Su-
que trata este Incls~ (Processo n- 53830.001 077/96), baé de Freqüência Modulada Ltda., conforme DE~cre-

X - Rádio Agua Quentes de Fernandópolis to nº 82.115, de 15 de agosto de 1978, renovada pelo
Ltda.,-a-partir de 1!! de novembro de 1993, na cidade Decreto nº 98.432, de 23 de novembro de 1989, e .
de Fernandópolis, Estado de São Paulo, outorgada transferida pelo Decreto de 31 de outubro de 1996,



EM Nº 130/MC

Brasflia, 17 de maio de 2000

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência

o incluso projeto de decreto que trata da renovação
de concessões, outorgadas às entidades abaixo rela
cionadas, para explorar serviço de radiodifusão, nas
localidades e Unidades da Federáção indicadas:-'-

TVR Nº 17, DE 2000
(Do Poder Executivo)
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para a concessionária de que trata este inciso (Pro- 1 - Rádio Divinópolis Ltda., a partir de 21 de de-
cesso nº 53640.000112/98), zembro de 1993, na cidade de Divinópolis - MG;

, Art. 2
Q

A :xplor~ção do serviço de radiodifusão, 2 - Rádio Emissora Atalaia Ltda., a partir de 1º
cUjas con.cessoes ,s~o renov~d,as por este Decr~to, de maio de 1994 na cidade de Guarapuava - PRo
reger-se-a pelo Codlgo BrasIleiro de Telecomunlca- .'. ,_'
çóes, leis subseqüentes e seus regulamentos., , 3 - Slste":la T~oplcal de Comu~lcaçao Ltd~., a

Art. 3º A renovação da concessão somente produ- partl~ de 30 de Janeiro de 2000, na cidade de MIguel
zirá efitos legais após deliberação do Congresso Nacio- Pereira - RJ;
nal, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição. 4 - Fundação Nossa Senhora Aparecida, a par-

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de tir de 1Q de maio de 1994, na cidade de Fernandópolis
sua publicação. - SP;

Brasília, 23 de maio de 2000; 179º da Indepen- 5 - Rádio Metropolitana Santista Ltda., a partir
dência e 112º da República. - FERNANDO HENRIQUE de 1º de novembro de 1993, na cidade de Santos - SP;
CARDOSO, Pimenta da Veiga. 6 - Rádio Alvorada de Estrela D'Oeste Ltda., a
Aviso nº 998 - C. Civil partir de 10 de abril de 1994, na cidade de Estrela

Brasília 13 de junho 'ae 2000 - .. -D'Oeste --SP;
.. , : 7 - Bauru Rádio Clube Ltda., a partir de 1º de

Senhor Primeiro Secretario, novembro de 1993, na cidade de Bauru - SP;
Enca":linho a essa Se,cretaria Mens~g~m do 8 - Rádio Fraternidade Ltda., a partir de 11 de

Excelentfsslmo Senhor Presidente da Repubhca na dezembro de 1994 na cidade de Araras - SP·
qual submete à apreciação do Congr~sso Nacional o 9 _ Rádio Á~uas Quentes de Fernan~ópolis
~to constante do ~ecreto de 2~ de maio de 2000~ que Ltda., a partir de 1º de novembro de 1993, na cidade
Renova concess~o das entl~a~es ,9ue ,menciona, de Fernandópolis _ SP;

para explorar serviços de radJodlfusao, e dá outras 10 Rád' C t 't' Ltd rt' d 10 d
providências".' - 10 a ~rI e a., a p~ Ir e - e no~

At ' t P d P Ch f d vembro de 1993, na cidade de CampIna Grande - PB,
enclosamen e, - e ro arente, e e a _ S 'd d C 'd'

Casa Civil da Presidência da República, ~ 1 oCle a ,e angussuen~e de Ra la Ltda.,
a partir de 12 de maio de 1994, na cidade de Canguçu
-RS;

12 - Rádio São Jerônimo Ltda., a partir de 18 de
janeiro de 1992, na cidade de São Jerônimo - RS;

13 - Rádio Surubim Ltda., a partir de 12 de abril
de 1992, na cidade de Surubim - PE;

14 - Rádio Cultural de Vitória Ltda., a partir de
18 de abril de 1993, na cidade de Vitória de Santo
Antão- PE;

-1-6- Rádie--Asa-Branea de Satgueiro-Ltda., a
partir de 24 de dezembro de 1991, na cidade de Sal
gueiro - PE; e

16 - Rádio Subaé Ltda., a partir de 19 de setem
bro de 1998, na cidade de Feira de Santana - BA.

Brasília. 13 de junho de 2000. - Fernando
Henrique Cardoso.

MENSAGEM N!! 816, DE 2000

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante do Decreto
de 23 de maio de 2000, que renova a con
cessão do Sistema Tropical de Comunica
ção Ltda., a partir de 3D de janeiro de
2000;-para exploi'ãr serviços de radiodifu
são, na cidade de Miguel Pereira, Estado
do Rio de Janeiro.

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática; e de Cons
tituição e Justiça e de Redação (Art. 54.)

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado

com o § 3º do artigo 223 da Constituição Federal, sub-
meto à apreciação de Vossas Excelências, acompa
nhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante do De
creto de 23 de maio de 2000, que "Renova concessão
das entidades que menciona, para explorar serviços
de radiodifusão, e dá outras providências". As entida-

-ctes- mencionadas são as seguintes:



Renova concessão das entidades
que menciona, para explorar serviços de
radiodifusão, e dá outras providências.

O Presidente da República, no uso das atri
buições que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e
223, caput, da Constitu ição, 33, § 3º, da Lei nº 4.1 17,
de 27 de agosto de 1962, 6º da Lei nº 5.785, de 23 de
junho de 1972, e tendo em vista o disposto no art. 6º,
inciso 1, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de
1983,

Decreta:
Art. 1º Fica renovada a concessão das entida

des abaixo mencionadas, para explorar, sem direito
de exclusividade, pelo prazo de dez anos, serviço de
radiodifusão sonora em onda média:
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• Rádiv Divinópolis Ltda., concessionária de de de Surubim, Estado de Pernambuco (Processo nº

serviço de radiodifusão sonora em onda média na ci- 29103.000183/92);
dade de Divinópolis, Estado de Minas Gerais (Proces- • Rádio Cultural de Vitória Ltda., concessioná-
so nº 50710.000864/93): ria de serviço de radiodifusão sonora em onda média

• Rádio Emissora Atalaia Ltda., concessionária na cidade de Vitória de Santo Antão, Estado de Per-
de serviço de radiodifusão sonora em onda média na nambuco (Processo nº 291.003.000703/92);
cidade de Guarapuava, Estado do Paraná (Processo • Rádio asa Branca de Salgueiro Ltda., conces-
nº 53740.000283/93); sionária de serviço de radiodifusão sonora em onda

• Sistema Tropical de Comunicação Ltda., con- média na cidade de Salgueiro, Estado de Pernambu-
cessionária de serviço de radiodifusão sonora em co (Processo nº 29103.000694/91);
onda média na cidade de Miguel Pereira, Estado do • Rádio Subaé Lida., concessionária de servi-
Rio de Janeiro (Processo nº 53770.001388199); ço de radiodifusão sonora em onda média na cida-

• Fundação Nossa Senhora Aparecida, con- de de Feira de Santana, Estado da Bahia (Processo
cessionária de serviço de radiodifusão sonora em nº 53640.000112/98).
onda média na cidade de Fernandópolis, Estado de 2. Observo que a renovação do prazo de vi-
São Paulo (Processo nº 50830.001380/93); gência das outorgas para explorar serviços de radi-

• Rádio Metropolitana Santista Ltda., concessi- odifusão é regida pelas disposições contidas na Lei
onária de serviço de radiodifusão sonora em onda nº 5.785, de 23 de junho de 1972, e no Decreto
média na cidade de Santos, Estado de São Paulo nº 88.068, de 26 de janeiro de 1983, que a regula-
(Processo nº 50830.000922/93); mentou.

• Rádio Alvorada de Estrela D'oeste Ltda., con- 3. Cumpre ressaltar que os pedidos foram anali-
cessionária de serviço de radiodifusão sonora em sados pelos órgãos técnicos deste Ministério e consi-
onda média na cidade de Estrela D'Oeste, Estado de derados de acordo com os dispositivos legais aplicá-
São Paulo (Processo nº 50830.001601/93); veis, demonstrando possuir as entidades as qualifica-

• Bauru Rádio Clube Ltda., concessionária ções necessárias à renovação da concessão.
de serviço de radiodifusão sonora em onda média 4. Nessa conformidade, e em observância ao
na cidade de Bauru, Estado de São Paulo (Proces- que dispõem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu
so nº 50830.000956/93); Regulamento, Decreto nº 88.066, de 1983, sub-

• Rádio Fraternidade Ltda., concessionária meto o assunto à superior consideração de Vossa
de serviço de radiodifusão sonora em onda média Excelência para decisão e submissão da matéria ao
na cidade de Araras, Estado de São Paulo (Pro- Congresso Nacional, em cumprimento ao § 3º do art.
cesso nº 53830.001077/96); 223 da Constituição. Respeitosamente, - Pimenta da

• Rádio Águas Quentes de Fernandópolis Veiga, Ministro de Estado ds Comunicações.

Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão DECRETO DE 23 DE MAIO DE 2000
-sonora em onda média na cidade de Femandópolis,
Estado de São Paulo (Processo nº 50830.000550/93);

• Rádio Caturité Ltda., concessionána de ser
viço de radíodifusão sonora em onda média na ci
dade de Campina Grande, Estado da Paraíba (Pro
cesso nº 50730.000386/93):

• Sociedade Cangussuense de Rádio Ltda.,
concessionària de serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Canguçu, Estado do Rio
Grande do Sul (Processo nº 53790.000209/94);

• Rádio são Jerônimo Ltda., concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda média na ci
dade de São Jerônimo, Estado do Rio Grande do Sul
(Processo nº 29102.002069/91);

• Rádio Surubim Uda., concessionária de ser
viço de radiodifusão sonora em onda média na cida-
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I - Rádio Divinópolis Ltda., a partir de 21 de nário de Arame Ltda., pela Portaria Contei nº 122, de
dezembro de 1993, na cidade de Divinópolis, 17 de novembro de 1964, renovada pelo Decreto de
Estado de Minas Gerais, outorgada pelo Decreto 21 de julho de 1992, e transferida pelo Decreto de 23
nº 89.020, de 21 de novembro de 1983 (Processo nº de setembro de 1997, para a concessionária de que
50710.000864/93); trata este inciso (Processo nº 53830.001077196);

11 - Rádio Emissora Atalaia Ltda., a partir de IX - Rádio Águas Quentes de Fernandópolis
1º de maio de 1994, na cidade de Guarapuava, Ltda., a partir de 1º de novembro de 1993, na cidade
Estado do Paraná, outorgada pela Portaria MVOP de Fernandópolis, Estado de São Paulo, outorgada
nº 376, de 26 de abril de 1950, e renovada pelo De- obrigatoriamente à Rádio Cultura de Fernandópolis
creto nº 89.372, de 8 de fevereiro de 1984 (Proces- Ltda., conforme Decreto nº 48.235, de 19 de maio de
so nº 53740.000283/93); 1960, renovada pelo Decreto nº 69.534, de 9 de abril

111 - Sistema Tropical de Comunicação Ltda., a de 1984, e transferida pelo Decreto de 22 de setem-
partir de 30 de janeiro de 2000, na cidade de Miguel bro de 1987, para a concessionária de que trata este
Pereira, Estado do Rio de Janeiro, outorgada à Rádio inciso (Processo nº 50830.000550/93);
Jornal da Serra Ltda., pelo De~reto nº 84.335, de 21 X - Rádio Caturité Ltda., a partir de 1º de
de d~ze~bro d~ 1979, e autorizada a mudar su~ de: novembro de 1993, na cidade de Campina Gran-
nomrnaçao SOCial para a atual, conforme Portaria n- de Estado da Paraíba outorgada pelo Decreto
273, de 4 d~ ma~o de 1983, do Dele~ado do M,inistério nº '28.540, de 24 de ag~sto de 1950, e i enovada
das Co~unlcaçoes no Esta~o do RIO de Janeiro (Pro- pelo Decreto nº 90.418, desde novembro de
cesso n- 53770.001368/99), 1984 (Processo nº 50730.000386/93);

. IV - o Funda~ão Nossa Se~hora Aparecida, .a XI - Sociedade Cangussuense de Rádio Ltda.,
pa~lr de 1- de mal? de 1994, na Cidade d.e ,Fer~ando- a partir de 1º de maio de 1994, na cidade de Canguçu,
pol~s, E?t~do de Sao Paulo, outorg~da ongrnarlamen- Estado do Rio Grande do Sul, outorgada pela Portaria
te a Radlo Educadora Rural SOCiedade Ltda., pela MVOP 0100 d 9 d d 1959 d I
P . MJNI 031 E d 28d' . d 1963 n- ,e emarço e ,renova apea

ortarra n- -, e eJaneiro e " reno- Portaria MC nº 116 de 29 de maio de 1984 e autori-
vada pelo Decreto nº 69.372, de 8 de fevereiro de . '. _ . ,,' .
1984, e transferida pelo Decreto de 2 de fevereiro de zada a passar a condl~ao?e concesslona!la em vlr~u-
1998, para a concessionária de que trata este inciso de de aumento de potencl: de sua estaçao transmls-
(Processo nº 50830.001380/93); sora, conforme Decreto ~- 89.232, de 22 de. dezem-

V R 'd' M t I't S t' t Ltd bro de 1983 (Processo n- 53790.000209/94),- a 10 e ropo I ana an IS a a., a par- ,. _ ~. .
tir de 1º de novembro de 1993 na cidade de San- XII - Radlo Sao Jeronlmo Ltda., a partir de 18
tos, Estado de São Paulo, o~torgada originaria- de janeiro d~ 1992, na cidade de São Jerônimo,
mente à Rádio Clube de Santos SIA conforme De- Estado do RIO Grande do Sul, outorgada pelo De-
creto nº 1.558, de 9 de abril de 1937, renovada ereto nº 88.587, de 17 de novembro de 1981 (Pro-
pelo Decreto nº 90.1 00, de 23 de agosto de 1984, e cesso nº 29102.002069/91);
transferida pelo Decreto de 5 de novembro de XIII-RádioSurubimLtda.,apartirde1ºdeabril
1996, para a concessionária de que trata este de 1992, na cidade de Surubim, Estado de Pernam-
inciso (Processo nº 50830.000922/93); buco, outorgada pela Portaria MC nº 58, de 30 de

VI - Rádio Alvorada de Estrela D'oeste Ltda., a março de 1982, e autorizada a passar à condição de
partir de 10 de abril de 1994, na cidade de Estrela concessionária em virtude de aumento de potência
D'Oeste, Estado de São Paulo, outorgada pelo de sua estação transmissora, conforme Exposição de
Decreto nº 99.476, de 23 de março de 1984 (Pro- Motivos nº 27, de 17 de março de 1987, do Ministério
cesso nº 50830.001801/93); das Comunicações (Processo nº 29103.000183/92);

VII- Bauru Rádio Clube Ltda., a partir de 1º de XIV - Rádio Cultural de Vitória Ltda., a partir
novembro de 1993, na cidade de Bauru, Estado de 18 de abril de 1993, na cidade de Vitória de Santo
São Paulo, outorgada pelo Decreto nº 133, de 26 de Antão, Estado de Pernambuco, outorgada pelo De-
abril de 1935, e renovada pelo Decreto nº 91.493, de creto nº 88.198, de 23 de março de 1983 (Processo
29 de julho de 1985 (Processo nº 50830.000956/93); nº 29103.000703/92);

VIII- Rádio Fraternidade Ltda., a partir de 11 de XV - Rádio Asa Branca De Salgueiro Uda., a
dezembro de 1994, na cidade de Araras, Estado de partir de 24 de dezembro de 1991, na cidade de Sal-
São Paulo, outorgada originariamente à Rádio Cente- gueiro, Estado de Pernambuco, outorgada pelo De-



6 - Rádio Alvorada de Estrela D'Oeste Ltda., a
partir de 10 de abril de 1994, na cidade de Estrela
D'Oeste - SP;

7 - Bauru Rádio Clube Ltda., a partir de 1º de
novembro de 1993, na cidade de Bauru - SP;

8 - Rádio Fraternidade Ltda., a partir de 11 de
dezembro de 1994, na cidade de Araras - SP;

9 - Rádio Águas Quentes de Fernandópolis
Ltda., a partir de 1Q de novembro de 1994, na cidade
de Fernandópolis - SP;

10 - Rádio Caturité Ltda., a partir de 1º de no
vembro de 1993, na cidade de Campina Grande - PB;

11 - Sociedade Cangussuense de Rádio Ltda.,
a partir de 1Q de maio de 1994, na cidade de Canguçu
-RS;

12 - Rádio São Jerônimo Ltda., a partir de 18 dl~

janeiro de 1992, na cidade de São Jerônimo - RS;
13 - Rádio Surubim Ltda., a partir de 12 de abril

de 1992, na cidade de Surubim - PE;
14 - Rádio Cultural de Vitória Ltda., a partir de

18 de abril de 1993, na cidade de Vitória de Santo
Antão- PE;

15 - Rádio Asa Branca de Salgueiro Ltda., a
partir de 24 de dezembro de 1991, na cidade de Sal
gueiro - PE; e

16 - Rádio Subaé Ltda., a partir de 19 de setem
bro de 1998, na cidade de Feira de Santana - BA.

Brasrlia, 13 de junho de 2000. - Fernando
Henrique Cardoso.
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creto nº 86.534. de 4 de novembro de 1961 (Processo No~ termos do artigo 49, inciso XII, combinado
nº 29103.0008941/91); com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,

XVI- Rádio Subaé Ltda., a partir de 19 de se- submeto à apreciação de V. Exas., acompanhado de
tembro de 1998, na cidade de Feira de Santana, Esta- Exposição de Motivos do Sr. Ministro de Estado das
jo da Bahia, outorgada originariamente à Rádio Su- Comunicações, o ato constante do decreto de 23 de
Jaé de Freqüência Modulada Ltda., conforme Decre- maio de 2000 que "renova concessão das entidades
o nº 82.11

0
5, de 15 de agosto de 1978, renovada pelo que mencion~, para explorar serviços de radiodifu-

?ecreto. n- 9~.432, de 23 de novembro de 1989, e são, e dá outras providências". As entidades mencio-
.ransferlda pe o. D~c~eto de 31 de outub~o ~e 1998, nadas são as seguintes: _
Jara a conceSSlonarla de que trata este mClso (Pro- ,. .., .
::esso nº 53840.000112/98). 1 - Radlo Dlvrnopolis Ltda., .a.p~rtlr?e 21 de de-

Art. 2º A exploração do serviço de radiodifusão, zembro de ~ ~93, n~ Cidade de .Dlvlnopolls - ~G; o

cujas concessões são renovadas por este Decreto, ~ - Radlo Emlss~ra Atalaia Ltda., a partir de 1-
reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunica- de maIo de 1994, na Cidade de Guarapuava - PR;
ções, leis subseqüentes e seus regulamentos. 3 - Sistema Tropical de Comunicação Ltda., a

Art. 3º A renovação da concessão somente produ- parti~ de 30 de janeiro de 2000, na cidade de Miguel
zirá efeitos legais após deliberação do Congresso Naci- Pereira - RJ;
onal, nos termos do § 3º do art 223 da Constituição. 4 - Fundação Nossa Senhora Aparecida, a par-

Art. 4Q Este Decreto entra em vigor na data de tir de 1Q de maio de 1994, na cidade de Fernandópolis
sua publicação. - SP; . ., .

Brasília, 23 de maio de 2000; 179º da Indepen- 0 5 - RádiO Metropolitana San~lsta Ltda., a partir
dência e 112º da República. _ FERNANDO de 1- de novembro de 1993, na CIdade de Santos -

HENRIQUE CARDOSO, Pimenta da Veiga. SP;

Aviso nº 998 - C. Civil

Brasília, 13 de junho de 2000

Senhor Primeiro Secretário
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentfssimo Senhor Presidente da República na
qual sLibmete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante do Decreto de 23 de maio de 2000, que
"Renova concessão das entidades que menciona,
para explorar serviços de radiodifusão, e dá outras
providências".

Atenciosamente, - Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.

TVR N2 18, DE 2000
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N° 816/00

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante do decreto
de 23 de maio de 2000, que renova a con
cessão da Fundação Nossa Senhora
Aparecida, a partir de 1Q de maio de 1994,
para explorar serviços de radiodifusão,
na cidade de Fernandópolis, Estado- de
São Paulo.

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática; e de Cons
tituição e Justiça e de Redaçao (art. 54.)

Senhores membros do Congresso Nacional,
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EM nº 130/MC

Brasília, 17 de maio de 2000

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência o

incluso projeto de decreto que trata de renovação de
concessões, outorgadas às entidades abaixo relacio
nadas, para explorar serviço de radiodifusão nas lo
calidades e unidades da Federação indicada~:

• Rádio Oivinópolis Ltda., concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda média na ci
dade de Oivinópolis, Estado de Minas Gerais (Proces
so nº 50710.000864/93);

• Rádio Emissora Atalaia Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda média na
cidade de Guarapuava, Estado do Paraná (Processo
nº 53740.000283/93); .

• Sistema Tropical de Comunicação Ltda., con
cessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Miguel Pereira, Estado do
Rio de Janeiro (Processo nº 53770.001368199);

• Fundação Nossa Senhora Aparecida, con
cessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Fernandópolis, Estado de
São Paulo (Processo nº 50830.001380/93);

• Rádio Metropolitana Santista Ltda., concessi
onária de serviço de radiodifusão sonora em onda
média na cidade de Santos, Estado de São Paulo
(Processo nº 50830.000922/93);

• Rádio Alvorada de Estrela O'oeste Ltda., con
cessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Estrela O'Oeste, Estado de
São Paulo (Processo nº 50830.001601/93);

• Bauru Rádio Clube Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda média
na cidade de Bauru, Estado de São Paulo (Proces
so nº 50830.000956/93);

• Rádio Fraternidade Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda média
na cidade de Araras, Estado de São Paulo (Proces
so nº 53830.001077/96);

• Rádio Águas Quentes de Fernandópolis Ltda.,
concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Fernandópolis, Estado de São
Paulo (Processo nº 50830.000550/93);

• Rádio Caturité Ltda., concessionária de ser
viço de radiodifusão sonora em onda média na cida
de de Campina Grande, Estado da Paraíba (Pro
cesso nº 50730.000386/93);

• Sociedade Cangussuense de Rádio Ltda.,
concessionária de serviço de radiodifusão sonora em

onda média na cidade de Canguçu, Estado do Rio
Grande do Sul (Processo nº 53790.000209/94);

• Rádio são Jerônimo Ltda., concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda média na ci
dade de São Jerônimo, Estado do Rio Grande do Sul
(Processo nº 29102.002069/91);

• Rádio Surubim Ltda., concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda média na
cidade de Surubim, Estado de Pernambuco (Pro
cesso nº 29103.000183/92);

• Rádio Cultural de Vitória Ltda., concessioná
ria de serviço d~ radiodifusão sonora em onda média
na cidade de Vitória de Santo Antão, Estado de Per
nambuco (Processo nº 29103.000703/92); __

• Rádio Asa Branca de Salgueiro Ltda., con
cessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Salgueiro, Estado de Per
nambuco (Processo nº 29103.000694/91 );

• Rádio Subaé Ltda., concessionária de ser
viço de radiodifusão sonora em onda média na ci
dade de Feira de Santana, Estado da Bahia (Pro
cesso nº 53640.000112/98).

2. Observo que a renovação do prazo de vi
gência das outorgas para explorar serviços de ra
diodifusão é regida pelas disposições contidas na
Lei nº 5.785, de 23 de junho de 1972, e no Decreto
nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983, que a regula
mentou.

3. Cumpre ressaltar que os pedidos foram anali
sados pelos órgãos técnicos deste Ministério e consi
derados de acordo con' os dispositivos legais aplicá
veis, demonstrando possuir as entidades as qualifica
ções necessárias à renovação da concessão.

4. Nessa conformidade, e em observância ao
que dispõem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regula
mento, Decreto nº 88.066, de 1983, submeto o assunto
à superior consideração de Vossa Excelência para de
cisão e submissão da matéria ao Congresso Nacional,
em cumprimento ao § 3º do art. 223 da Constituição.

Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Minis
tro de Estado das Comunicações.

DECRETO DE 23 DE MAIO DE 2000

Renova concessão das entidades que
menciona, para explorar serviços de radiodi
fusão, e dá outras providências.

O Presidente da República, no uso das atribui
ções que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, ca
put, da Constituição, 33, § 3º, da Lei nº 4.117, de 27
de agosto de 1962, e 6º da Lei nº 5.785, de 23 de ju-
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nho de 1972, e tendo em vista o disposto no art. 6º, in- VII- Bauru Rádio Clube Ltda., a partir de 1ºde
ciso I, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983, novembro de 1993, na cidade 'de Bauru, Estado de

Decreta: São Paulo, outorgada pelo Decreto nº 133, de 26 de
Art. 1º Fica renovada a concessão das entida- abril de 1935, e renovada pelo Decreto nº 91.493, de

des abaixo mencionadas, para explorar, sem direito 29 de julho de 1985 (Processo nº 50830.000956/93);
de exclusividade, pelo prazo de dez anos, serviço de VIII- Rádio Fraternidade Ltda., a partir de 11 de
radiodifusão sonora em onda média: dezembro de 1994, na cidade de Araras, Estado de

I - Rádio Dívinópolis Ltda., a partir de 21 de de- São Paulo, outorgada originariamente à Rádio Cente-
zembro de 1993, na cidade de Divinópolis, Estado de nário de Araras Ltda., pela Portaria Contei nº 122, de
Minas Gerais, outorgada pelo Decreto nº 89.020, de 21 17 de novembro de 1964, renovada pelo decreto de
de novembro de 1983 (Processo nº 50710.000864/93); 21 de julho de 1992, e transferida pelo decreto de 23

11- Rádio Emissora Atalaia Ltda., a partir de de setembro de 1997, para a concessionária de que
1º de maio de 1994, na cidade de Guarapuava, trata este inciso (Processo nº 53830.001077/96);
Estado do Paraná, ~utorgada pela Portaria MVOP IX - Rádio Águas Quentes de Fernandópolis
nº 376, de 26 de abnl de 1950, e rerlovada J)elo De- - Ltdã:- aO-partir'de 1ºde'novembro de 1993 na cidade
cret~ nº 89.372, de 8 de ~avereiro de 1984 (Proces- de F~nandópolis, Estado de São Paulo,' outorgada
son-53740.000283/93), oo. t' R'do Clt d F d' I'_ o . o _ L ongmanamen e a a 10 u ura e ernan opo IS

111 Sistema Tropical de Comunlcaçao tda., a Ltda. conforme Decreto nº 48.235 de 19 de maio de
parti~ de 30 de janei~o de 2000: na cidade de,Mig,uel 1960: renovada pelo Decreto nº 8~.534, de 9 de abril
Pereira, Estado do RIo de Janeiro, outorgada a Rado de 1984 e transferida pelo decreto de 22 de setembro
Jornal da Serra Ltda., pelo De~reto nº 84.335, de 21 de 1987: para a concessionária de que trata este inci-
de dezembro de 1979, e autonzada a mudar sua de- so (Processo nº 50830.000550/93)'
nominação social para a atual, conforme Portaria nº , . . , '. o

273, de 4 de maio de 1983, do Delegado do Ministério X - Radlo Catunt~ Ltda., a partIr ~e 1- de no-
das Comunicações no Estado do Rio de Janeiro (Pro- vembro de 1993" na Cidade de Campma Grande~
cesso nº 53770.001368/99); Estado da Paralba, outorgada pelo Decreto n-

_ ,28.540, de 24 de agosto de 1950, e renovada pelo
. IV - o Funda~ao Nossa Se~hora Aparecida, ,a Decreto nº 90.418, de 8 de novembro de 1984 (Pro-

pa~lr de 1- de mal~ de 1994, na Cidade d.e oFer~ando- cesso nº 50730.000386/93);
pohs, Estado de Sao Paulo, outorgada ongmanamen- . , .
te à Rádio Educadora Rural Sociedade Ltda., pela ~I- s~cleda~e Cangussuen~e de Radlo Ltda.,
Portaria MJNI nº 31-B, de 28 de janeiro de 1963, reno- a partir de 1~ de maio de 1994, na Cidade de Canguç~,
vada pelo Decreto nº 89.372, de 8 de favereiro de Estado do RIO Grande do Sul, outorgada pela Portana
1984, e transferida pelo decreto de 2 de fevereiro de MVO~ nº 100'0de 9 de março de ~ 959, renovada pel~
1998 para a concessionária de que trata este inciso Portana Me n- 116, de 29 de maio de 1984, e auton-
(prodeso nº 50830.001380/93); . zada a passar à condi~ão ~e concessioná!ia em vi~u-

V - Rádio Metropolitana Santista Ltda., a par- de de aumento de potencla de sua estaçao transmls-
tir de 1º de novembro de 1993, na cidade de San- sora, conforme Decreto nº 89.232, de 22 de dezem-
tos, Estado de São Paulo, outorgada originaria- bro de 1983 (Processo nº 53790.000209/94);
mente à Rádio Clube de Santos S/A, conforme De- XII- Rádio são Jerônimo Ltda., a partir de 18
creto nº 1.558, de 9 de abril de 1937, renovada de janeiro de 1992, na cidade de São Jerônimo,
pelo Decre~o nº 90.1 00, de 23 de agosto de 1984, e Estado do Rio Grande do Sul, outorgada pelo De-
transferida pelo Dec!et~ .de 5 de novembr~ d~ ereto nº 88.587, de 17 de novembro de 1981 (Pro-
1996, para a concesslonana de que trata este !nCI- cesso nº 29102.002069/91);
50 (Processo nº 50830.000922/93); , .. . o

VI- Rádio Alvorada de Estrela D'oeste Ltda., . XIII - Radlo S~rublm Ltda., a ~artlr de 1- de
a partir de 10 de abril de 1994, na cidade de Estre- abnl de 1992, na Cidade de Surublm, Estado de
la D'Oeste, Estado de São Paulo, outorgada pelo Pernambuco, 9uto..rgada pela Portaria MC nº 58, de
Decreto nº 99.476, de 23 de março de 1984 (Pro- 30 de março de 1982, e autorizada a passar à con-
cesso nº 50830.001601/93); dição de concessionária em virtude de aumento de
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TVR Nº 19, DE 2000
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM Nº 816/00

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante do decreto
de 23 de maio de 2000, que renova a con
cessão da Rádio Metropolitana Santista
Ltda., a partir de 1!! de novembro de 1993,
para explorar serviços de radiodifusão, na
cidade-de Santos, Estado de São PaIm).

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática; e de Cons
tituição e Justiça e de Redação (art. 54))

Senhores membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado

com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de V. Exas., acompanhado de
Exposição de Motivos do Sr. Ministro de Estado das
Comunicações, o ato constante do decreto de 23 de
maio de 2000, que "renova concessão das entidades
que menciona, para explorar serviços de radiodifu
são, e dá outras providências", As entidades mencio
nadas são as seguintes:

1 - Rádio Divinópolis Ltda., apartir de 21 de de
zembro de 1993, na cidade de Divinópolis - MG;

2 - Rádio Emissora Atalaia Ltda., a partir de 1º
de maio de 1994, na cidade de Guarapuava - PR;

3 - Sistema Tropical de Comunicação Ltda., a
partir de 30 de janeiro de 2000, na cidade de Miguel
Pereira - RJ;

-4 - -F"'--un-::-d:T:a=-=çCÕ'ã"'--o Nossa Senhora Aparecida, a par
ti r de 1º de maio de 1994, na cidade de Fernandópolis
-SP;

5 - Rádio Metropolitana Santista Ltda., a partir
de 1º de novembro de 1993, na cidade de Santos 
SP;

6 - Rádio Alvorada de Estrela D'Oeste Ltda., a
partir de 10 de abril de 1994, na cidade de Estrela
D'Oeste - SP;

7 - Bauru Rádio Clube ltda., a partir de 19 de
novembro de 1993, na cidade de Bauru - SP;

8 - Rádio Fraternidade ltda., a partir de 11 de
dezembro de 1994, na cidade de Araras - SP;

9 - Rádio Águas Quentes de Fernandópolis
ltda., a partir de 19 de novembro de 1993, na cidade
de Fernandópolis - SP; - - - - --

Aviso n9 998 - C. Civil.

Brasília, 13 de junho de 2000

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante do decreto de 23 de maio de 2000, que
"renova concessão das entidades ai 18 menciona,
para explorar serviços de radiodifusão, e dá outras
providências".

Atenciosamente, - Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.

potência de sua estação transmissora, conforme A Sua Excelência o Sr.
Exposição de Motivos n9 27, de 17 de março de Deputado Ubiratan Aguiar
1987, do Ministério das Comunicações (Processo Prim~!ro-Secretárioda Câmara dos Deputados
n9 29103.000183/92); Braslha - DF

XIV - Rádio Cultural de Vitória Ltda., a partir
18 de abril de 1993, na cidade de Vitória de Santo
Antão, Estado de Pernambuco, outorgada pelo De
creto nº 88.198, de 23 de março de 1983 (Processo
nº 29103.000703/92);

. XV - Rádio Asa Branca de Salgueiro Ltda., a
partir de 24 de dezembro de 1991, na cidade de
Salgueiro, Estado de Pernambuco, outorgada peJo
Decreto nº 86.534, de 4 de novembro de 1981 (Pro
cesso nº 29103.000694/91);

XVI ~-Rãdio Subaé Uda., apartir de 19 de se
te'1lbro de 1998, na cidade de Feira de Santana,
Estado da Bahia, outorgada originariamente à Rádio
Subaé de Freqüência Modulada Uda., conforme De
creto nº 82.115, de 15 de agosto de 1978, renovada
pelo Decreto n9 98.432, de 23 de novembro de
1989, e transferida pelo decreto de 31 de outubro de
1996, para a concessionária de que trata este inciso
(Processo n9 53640.000112198).

Art. 29 A exploração do serviço de radiodifu
são, cujas concessões são renovadas por este de
creto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Teleco
municações, leis subseqüentes e seus regulamen
tos.

Art. 39 A renovação da concessão somente pro
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, nos termos do § 3º do art 223 da Constitui-
ção. .

Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação. '

. Brasília, 23...de..maiíufa2000~eA
dência e 112º da República. - FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO; Pimenta da Veiga.



Brasília, 17 de maio de 2000

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência o

incluso projeto de decreto que trata da renovação de
concessões, outorgadas às entidades abaixo relacio
nadas, para explorar serviço de radiodifusão, nas lo
calidades e unidades da Federação indicadas:

• Rádio Divinópolis Ltda., concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda média na ci
dade de Divinópolis, Estado de Minas Gerais (Proces
so nº 50710.000864/93);

• Rádio Emissora Atalaia Ltda., concessionária
- -ae serviço de radiodifusão sonora em onda média na

cidade de Guarapuava, Estado do Paraná (Processo
nº 53740.000283/93);

• Sistema Tropical De Comunicação Ltda., con
cessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Miguel Pereira, Estado do
Rio de Janeiro (Processo nº 53770.001368199);

• Fundação Nossa Senhora Aparecida, con
cessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Fenandópolis, Estado de
São Paulo (Processo nº 50830.001380/93);

• Rádio Metropolitana Santista Ltda., concessi
onária de serviço de radiodifusão sonora em onda
media na cidade de Santos, Estado de São Paulo
(Processo nº 50830.000922/93);

• Rádio Alvorada de Estrela D'oeste Ltda., con
cessionária de serviço de radiodifusão sonora em
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10 - Rádio Caturité Ltda., a partir de 1º de no- onde média na cidade de Estrela D'Oeste, Estado de

vembro de 1993, na cidade de Campina Grande - PB; São Paulo (Processo nº 50830.001601/93);

11 - Sociedade Cangussuense de Rádio Ltda., • Bauru Rádio Clube Ltda., concessionária
a partir de 1º de maio de 1994, na cidade de Canguçu de serviço de radiodifusão sonora em onda média
- RS; na cidade de Bauru, Estado de São Paulo (Proces-

12 - Rádio São Jerônimo Ltda., a partir de 18 de so nº 50830.000956/93);
janeiro de 1992, na cidade de São Jerônimo - RS; • Rádio Fraternidade Ltda., concessionária

13 - Rádio Surubim Ltda., apartir de 1º de abril de serviço de radiodifusão sonora em onda média
de 1992, na cidade de Surubim - PE; na cidade de Araras, Estado de São Paulo (Proces-

14 - Rádio Cultural de Vitória Ltda., a partir de so nº 53830.001077/96);
18 de abril de 1993, na cidade de Vitória de Santo • Rádio Águas Quentes de Fernandópolis Ltda.,
Antão - PE; concessionária de serviço de radiodifusão sonora em

15 - Rádio Asa Branca de Salgueiro Ltda., a onda média na cidade de Fernandópolis, Estado de
partir de 24 de dezembro de 1991, na cidade de Sal- São Paulo (Processo nº 50830.000550/93);

gueiro - PE; e • Rádio Caturité Ltda., concessionária de
16 - Rádio Subaé Ltda., a partir de 19 de setem- serviço de radiodifusão sonora em onda média na

bro de 1998, na cidade de Feira de Santana - BA. cidade de Campina Grande, Estado da Paraíba
Brasflia, 13 de junho de 2000. - Fernando (Processo nº 50730.000386/93);

Henrique Cardoso. • Sociedade Cangussuense de Rádio Ltda.,
EM nº 130/MC concessionária de serviço de radiodifusão sonora em

onda média na cidade de Canguçu, Estado do Rio
Grande do Sul (Processo nº 53790.000209/94);

• Rádio São Jerônimo Ltda., concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda média na ci
dade de São Jerônimo, Estado do Rio Grande do Sul
(Processo nº 29102.002069/91);

-- • Rádio Surubim Ltda., concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda média na
cidade de Surubim, Estado de Pernambuco (Pro
cesso nº 29103.000183/92);

• Rádio Cultural de Vitória Ltda., concessioná
ria de serviço de radiodifusão sonora em onda média
na cidade de Vitória de Santo Antão, Estado de Per
nambuco (Processo nº 291 03.000703/92);

• Rádio Asa Branca de Salgueiro Ltda., con
cessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Salgueiro, Estado de Per
nambuco (Processo nº 29103.000694/91);

• Rádio Subaé Ltda., concessionária de ser
viço de radiodifusão sonora em onda média [Ia ci
dade de Feira de Santana, Estado da Bahia (Pro
cesso nº 53640.000112/98).

2. Observo que a renovação do prazo de vi
gência das outorgas para explorar serviços de ra
diodifusão é regida pelas disposições contidas na
Lei nº 5.785, de 23 de junho de 1972, e no Decreto
nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983, que a regula
mentou.

3. Cumpre ressaltar que os pedidos foram anali
sados pelos órgãos técnicos deste Ministério e consi-



DECRETO DE 23 DE MAIO DE 2000

Renova concessão das entidades
que menciona, para explorar serviços de
radiodifusão, e dá outras providências.

O Presidente da República, no uso das atribui
ções que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, ca
put, da Constituição, 33, § 3º, da Lei nº 4.117, de 27
de agosto de 1962, e 6º da Lei nº 5.785, de 23 de ju
nho de 1972, e tendo em vista o disposto no art. 6º, in
ciso I, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983,

Decreta:
Art. 1º Fica renovada a concessão das entida

des abaixo mencionadas, para explorar sem direito
de exclusividade, pelo prazo de dez anos, serviço de
radiodifusão sonora em onda média:

I - Rádio Divinópolis Ltda., a partir de 21 de de
zembro de 1993, na cidade de Divinópolis, Estado de
Minas Gerais, outorgada pelo Decreto nº 89.020, de 21
de novembro de 1983 (Processo nº 5071 0.000864/93);

11 - Rádio Emissora Atalaia Ltda., a partir de 1º de
maio de 1994, na cidade de Guarapuava, Estado do Pa
raná, outorgada pela Portaria MVOP nº 376, de 26 de
abril de 1950, e renovada pelo Decreto nº 89.372, de 8
de fevereiro de 1984 (Processo nº 53740.000283/93);

111- Sistema Tropical De Comunicação Ltda., a
partir de 30 de janeiro de 2000, na cidade de Miguel
Pereira, Estado do Rio de Ja,neiro, outorgada à Rádio
Jornal da Serra Ltda., pelo Decreto nº 84.335, de 21
de dezembro de 1979, e autorizada a mudar sua de
nominação social para a atual, conforme Portaria
nº 273, de 4 de maio de 1983, do Delegado do Minis
tério das Comunicações no Estado do Rio de Janeiro
(Processo nº 53770.001368/99);

IV - Fundação Nossa Senhora Aparecida, a
partir de 1º de maio de 1994, na cidade de Fernandó
polis, Estado de São Paulo, outorgada originariamen
te à Rádio Educadora Rural Sociedade Ltda., pela
Portaria MJNI nº 31-B, de 28 de janeiro de 1963, reno-
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derados de acordo com os dispositivos legais aplicá- vada pelo Decreto nº 89.372, de 8 de fevereiro de
veis, demonstrando possuir as entidades as qualifica- 1984, e transferida pelo decreto de 2 de fevereiro de
ções necessárias à renovação da concessão. 1998, para a concessionária de que trata este inciso

4. Nessa conformidade, e em observância ao (Processo nº 50830.001380/93);
que dispõem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regula- V - Rádio Metropolitana Santista LtdA., a par-
mento, Decreto nº 88.068, de 1983, submeto o assun- tir de 1º de novembro de 1993, na cidade de San-
to à superior consideração de Vossa Excelência para tos, Estado de São Paulo, outorgada originaria-
decisão e submissão da matéria ao Congresso Nacio- mente à Rádio Clube de Santos S/A, conforme De-
nal, em cumprimento ao § 3º do art. 223 da Constitui- ereto nº 1.558, de 9 de abril de 1937, renovada
ção. pelo Decreto nº 90.100, de 23 de agoso de 1984 e

Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Minis- transferida pelo decreto de 5 de novembro de
tra de Estado das Comunicações. 1996, para a concessionária de que trata este inci

so (Portaria nº 50830.000922/93);
VI- Rádio Alvorada de Estrela D'oeste Ltda., a

partir de 10 de abril de 1994, na cidade de Estrela
D'Oeste, Estado de São Paulo, outorgada pelo De
creto nº 89.476, de 23 de março de 1984 (Processo
nº 50830.001601/93);

VII- Bauru Rádio Clube Ltda., a partir de 1º de
novembro de 1993, na cidade de Bauru, Estado de
São Paulo, outorgada pelo Decreto nº 133, de 26 de
abril de 1935, e renovada pelo Decreto nº 91.493, de
29 de julho de 1985 (Processo nº 50830.000956/93);

VIII- Rádio Fraternidade Ltda., a partir de 11 de
dezembro de 1994, na cidade de Araras, Estado de
São Paulo, outorgada originariamente à Ràdio Cente
nário de Araras Ltda., pela Portaria Contei nº 122, de
17 de novembro de 1964, renovada pelo decreto de
21 de julho de 1992, e transferida pelo decreto de 23
de setembro de 1997, para a concessionária de que
trata este inciso (Processo nº 53830.001 077/96);

IX - Rádio Águas Quentes de Fernandópolis
Ltda., a partir de 1º de novembro de 1993, na cidade
de Fernandópolis, Estado de São Paulo, outorgada
originariamente à Rádio Cultura de Fernandópolis
Ltda., conforme Decreto nº 48.235, de 19 de maio de
1960, renovada pelo Decreto nº 89.534, de 9 de abril
de 1984, e transferida pelo decreto de 22 de setembro
de 1997, para a concessionária de que trata este inci
so (Processo nº 50830.000550/93);

X - Rádio Caturité Ltda., a partir de 1º de
novembro de 1993, na cidade de Campina Gran
de, Estado da Paraíba, outorgada pelo Decreto
nº 28.540, de 24 de agosto de 1950, e renovada
pelo Decreto nº 90.418, de 8 de novembro de
1984 (Processo nº 50730.000386/93);

XI - Sociedade Cangussuense de Rádio Ltda.,
a partir de 1º de maio de 1994, na cidade de Canguçu,
Estado do Rio Grande do Sul, outorgada pela Portaria
MVOP nº 100, de 9 de março de 1959, renovada pela
Portaria MC nº 116, de 29 de maio de 1984, e autori
zada a passar à condição de concessionária em virtu-
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de de aumento de potência de sua estação transmis
sora, conforme Decreto nº 89.232, de 22 de dezem
bro de 1983 (Processo nº 53790.000209/94);

XII- Rádio São Jerônimo Ltda., a partir de 18
de janeiro de 1992, na cidade de São Jerônimo,
Estado do Rio Grande do Sul, outorgada pelo De
creto nº 66.587, de 17 de novembro de 1981 (Pro
cesso nº 29102.002069/91);

XIII- Rádio Surubim Ltda., a partir de 1º de abril
de 1992, na cidade de Surubim, Estado de Pernam
buco, outorgada pela Portaria MC nº 58, de 30 de
março de 1982, e autorizada a passar à condição de
concessionária em virtude de aumento de potência
de sua estação transmissora, conforme Exposição de
Motivos n9 27, de 17 de março de 1987, do Ministério
das Comunicações (Processo nº 29103.000183/92);

XIV - Rádio Cultural de Vitória Ltda., a partir
18 de abril de 1993, na cidade de Vitória de Santo
Antão, Estado de Pernambuco, outorgada pelo De
creto nº 88.198, de 23 de março de 1983 (Processo
nº 29103.000703/92);

XV - Rádio Asa Branca de Salgueiro Ltda., a
partir de 24 de dezembro de 1991 , na cidade de Sal
gueiro, Estado de Pernambuco, outorgada pelo De
creto nº 86.534, de 4 de novembro de 1981 (Processo
nº 29103.000694/91 );

XVI- Rádio Subaé Ltda., a partir de 19 de se
tembro de 1998, na cidade de Feira de Santana, Esta
do da Bahia, outorgada originariamente à Rádio Su
baé de Freqüência Modulada Ltda., conforme Decre
to n9 82.115, de 15 de agosto de 1978, renovada pelo
Decreto n9 98.432, de 23 de novembro de 1989, e
transferida pelo decreto de 31 de outubro de 1996,
para a concessionária de que trata este inciso (Pro
cesso n9 53640.000112/98).

Art. 29 A exploração do serviço de radiodifusão,
cujas concessões são renovadas por este decreto, re
ger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunica
ções, leis subseqüentes e seus regulamentos.

Art. 39 A renovação da concessão somente pro
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, nos termos do § 39 do art 223 da Constitui
ção.

Art. 49 Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação.

Brasília, 23 de maio de 2000; 179º da Indepen
dência e 112º da República. - FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO; Pimenta da Veiga.

Aviso nº 998 - C. Civil

Brasrlia, 13 de junho de 2000

Senhor Primeiro-Secretário,

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do
Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante do decreto de 23 de maio de 2000, que
"renova concessão das entidades que menciona,
para explorar serviços de radiodifusão, e dá outras
providências".

Atenciosamente, - -P-edro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.

A sua. Excelência o Sr.
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília - DF

TVR Nº 20, DE 2000
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM Nº 816/00

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante do decreto
de 23 de maio de 2000, que renova a con
cessão da Rádio .Alvorada de Estrela
D'Oeste LIda., a partir de 10 de abril de
1994, para explorar serviços de radiodifu
são, na cidade de Estrela D'Oeste, Esta
do de São Paulo.

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática; e de Cons
tituição e Justiça e de Redação (art. 54.)

Senhores membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado

com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de V. Exas., acompanhado de
Exposição de Motivos do Sr. Ministro de Estado da:3
Comunicações, o ato constante do decreto de 23 de
maio de 2000, que "renova concessão das entidades
que menciona, para explorar serviços de radiodifu
são, e dá outras providências". As entidades mencio
nadas são as seguintes:

1 - Rádio Divinópolis Ltda., a partir de 21 de de
zembro de 1993, na cidade de Divinópolis - MG;

2 - Rádio Emissora Atalaia Ltda., a partir de 1º
de maio de 1994, na cidade de Guarapuava - PR;

3 - Sistema Tropical de Comunicação Ltda., a
partir de 30 de janeiro de 2000, na cidade de Miguel
Pereira - RJ;

4 - Fundação Nossa Senhora Aparecida, a par
tir de 1º de maio de 1994, na cidade de Fernandópolis
-SP;
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5 - Rádio Metropolitana Santista Ltda., a partir onda média na cidade de Miguel Pereira, Estado do

de 12 de novembro de 1993, na cidade de Santos - Rio de Janeiro (Processo n2 53770.001368/99);

SP; • Fundação Nossa Senhora Aparecida, con~
6 - Rádio Alvorada de Estrela D'Oeste Ltda., a cessionária de serviço de radiodifusão sonora em

partir de 10 de abril de 1994, na cidade de Estrela onda média na cidade de Fernandópolis, Estado de
D'Oeste - SP; São Paulo (Processo n2 50830.001380/93);

7 - Bauru Rádio Clube Ltda., a partir de 19 de • Rádio Metropolitana Santista Ltda., concessi-
novembro de 1993, na cidade de Bauru - SP; onária de serviço de radiodifusão sonora em onda

8 - Rádio Fraternidade Ltda., a partir de 11 de média na cidade de Santos, Estado de São Paulo
dezembro de 1994, na cidade de Araras - SP; (Processo n2 50830.000922193);

9 - Rádio Águas Quentes de Fernandópolis • Rádio Alvorada de Estrela D'Oeste Ltda.,
Ltda., a partir de 1º de novembro de 1993, na cidade concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
de Fernandópolis - SP; onda média na cidade de Estrela D'Oeste, Estado de

10- Rádio Caturité Ltda., a partir de 1ºde no~ São Paulo (Processo n!! 50830.001601/93);
vembro de 1993, na cidade de Campina Grande - PB; • Bauru Rádio Clube Ltda., concessionária

11 - Sociedade Cangussuense de Rádio Ltda., de serviço de radiodifusão sonora em onda média
a partir de 19 de maio de 1994, na cidade de Canguçu na cidade de Bauru, Estado de São Paulo (Proces-
-RS; so nº 50830.000956/93);

12 - Rádio São Jerônimo Ltda.• a partir de 18 de
janeiro de 1992, na cidade de São Jerônimo _ RS; • Rádio Fraternidade Ltda., concessionária

de serviço de radiodifusão sonora em onda média
13 - Rádio Surubim Ltda., a partir de 1º de abril na cidade de Araras, Estado de São Paulo (Pro-

de 1992, na cidade de Surubim - PE; cesso nº 53830.001077/96);
14 - Rádio Cultural de Vitória Ltda., a partir de • Rádio Águas Quentes de Fernandópolis Ltda.,

18 de abril de 1993, na cidade de Vitória de Santo
Antão _ PE; concessionária de serviço de radiodifusão sonora em

onda média na cidade de Fernandópolis, Estado de São
15 - Rádio Asa Branca de Salgueiro Ltda., a Paulo (Processo nº 50830.000550/93);

partir de 24 de dezembro de 1991, na cidade de Sal-
gueiro - PE; e • Rádio Caturité Ltda., concessionária de

16 - Rádio Subaé Ltda., a partir de 19 de setem- serviço de radiod ifusão sonora em onda média na
bro de 1998. na cidade de Feira de Santana _ BA. cidade de Campina Grande, Estado da Pararba

Brasrlia, 13 de junho de 2000. _ Fernando (Processo nº 50730.0(,0386/93);
Henrique Cardoso. • Sociedade Cangussuense de Rádio Ltda.,

concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
EM nº 130/MC onda média na cidade de Canguçu, Estado do Rio

Brasília. 17 de maio de 2000 Grande do Sul (Processo nº 53790.000209/94);

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, • Rádio São Jerônimo Ltda., concessionária de
Submeto à consideração de Vossa Excelência o surviço de radiodifusão sonora em onda média na ci-

incluso projeto de decreto que trata da renovação de dade de São Jerônimo, Estado do Rio Grande do Sul
concessões, outorgadas às entidades abaixo relacio- (Processo n9 29102.002069/91);
nadas, para explorar serviço de radiodifusão, nas 10- • Rádio Surubim Ltda., concessionária de
calidades e unidades da Federação indicadas: serviço de radiodifusão sonora em onda média na

• Rádio Divinópolis Ltda.• concessionária de cidade de Surubim, Estado de Pernambuco (Pro-
serviço de radiodifusão sonora em onda média na ci- cesso n!! 29103.000183/92);
dade de Divinópolis, Estado de Minas Gerais (Proces- • Rádio Cultural de Vitória Ltda., concessioná-
so nº 50710.000864/93); ria de serviço de radiodifusão sonora em onda média

• Rádio Emissora Atalaia Ltda., concessionária na cidade de Vitória de Santo Antão, Estado de Per-
de serviço de radiodifusão sonora em onda média na nambuco (Processo nº 29103.000703/92);
cidade de Guarapuava, Estado do Paraná (Processo • Rádio Asa Branca de Salgueiro Ltda., con-
nº 53740.000283/93); cessionária de serviço de radiodifusão sonora em

• Sistema Tropical de Comunicação Ltda., con- onda média na cidade de Salgueiro, Estado de Per-
cessionária de serviço de radiodifusão sonora em nambuco (Processo nº 29103.000694/91 );



DECRETO DE 23 DE MAIO DE 2000

Renova concessão das entidades
que menciona, para explorar serviços de
radiodifusão, e dá outras providências.

O Presidente da República, no uso das atribui
ções que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, ca
put, da Constituição, 33, § 3º, da Lei nº 4.117, de 27
de agosto de 1962, e 6º da Lei nº 5.785, de 23 de ju
nho de 1972, e tendo em vista o disposto no art. 6º, in
ciso I, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983,

Decreta:
Art. 1º Fica renovada a concessão das entida

des abaixo mencionadas, para explorar, sem direito
de exclusividade, pelo prazo de dez anos, serviço de
radiodifusão sonora em onda média:

1- Rádio Divinópolis Ltda., a partir de 21 de
dezembro de 1993, na cidade de Divinópolis,
Estado de Minas Gerais, outorgada pelo Decreto
nº 89.020, de 21 de novembro de 1983 (Processo
nº 50710.000864/93);

11 - Rádio Emissora Atalaia Ltda., a partir de
1º de maio de 1994, na cidade de Guarapuava,
Estado do Paraná, outorgada pela Portaria MVOP
nº 376, de 26 de abril de 1950, e renovada pelo De
creto nº 89.372, de 8 de fevereiro de 1984 (Proces
so nº 53740.000283/93);
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• Rádio Subaé Ltda., concessionária de ser- 111- Sistema Tropical de Comunicação Ltda., a
viço de radiodifusão sonora em onda média na ci- partir de 30 de janeiro de 2000, na cidade de Miguel
dade de Feira de Santana, Estado da Bahia (Pro- Pereira, Estado do Rio de Janeiro, outorgada à Rá-
cesso nº 53640.000112/98). dia Jornal da Serra Ltda., pelo Decreto nº 84.335,

2. Observo que a renovação do prazo de vi- de 21 de dezembro de 1979, e autorizada a mudar
gência das outorgas para explorar serviços de ra- sua denominação social para a atual, conforme
didifusão é regida pelas disposições contidas na Portaria nQ 273, de 4 de maio de 1983, do Delegado
Lei nº 5.785, de 23 de junho de 1972, e no Decreto do Ministério das Comunicações no Estado do Rio
nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983, que a regula- de Janeiro (Processo nº 53770.001:368/99);
mentou. IV - Fundação Nossa Senhora Aparecida, a

3. Cumpre ressaltar que os pedidos foram anali- partir de 1º de maio de 1994, na cidade de Fernandó-
sados pelos órgãos técnicos deste Ministério e consi- polis, Estado de São Paulo, outorgada originariamen-
derados de acordo com os dispositivos legais aplicá- te à Rádio Educadora Rural Sociedade Ltda., pela
veis, demonstrando possuir as entidades as qualifica- Portaria MJNI nº 31-B, de 28 de janeiro de 1963, reno-
ções necessárias à renovação da concessão. vada pelo Decreto- nº-89.372, de 8 de-fevereiro ae

4. Nessa conformidade, e em observância ao 1984, e transferida pelo decreto de 2 de fevereiro de
que dispõem a Lei nQ 5.785, de 1972, e eu Regula- 1998, para a concessionária de que trata este inciso
mento, Decreto nº 88.066, de 1983, submeto o assun- (Processo nº 50830.001380/93);
to à superior consideração de Vossa Excelência para V - Rádio Metropolitana Santista Ltda., a par-
decisão e submissão da matéria ao Congresso Naci- tir de 1º de novembro de 1993, na cidade de San-
onal, em cumprimento ao § 3º do art. 223 da Constitu- tos, Estado de São Paulo, outorgada originaria-
ição. mente à Rádio Clube de Santos SIA, conforme De-

Respeitosamente - Pimenta da Veiga Minis- ereto nº 1.558, de 9 de abril de 1937, renovada
tro de Estado das Com~nicações. ' pelo Decreto nº 90.100, de 23 de agosto de 1984, e

transferida pelo decreto de 5 de novembro de
1996, para a concessionária de que trata este inci
so (Processo nº 50830.00922193);

VI- Rádio Alvorada de Estrela D'Oeste Ltda.,
a partir de 10 de abril de 1994, na cidade de Estrela
D'Oeste, Estado de São Paulo, outorgada pelo De
creto nº 89.476, de 23 de março de 1984 (Processo
nº 50830.001601/93);

VII - Bauru Rádio Clube Ltda., a partir de 1º de
novembro de 1993, na cidade de Bauru, Estado de
São Paulo, outorgada pelo Decreto nº 133, de 26 de
~5, e Fencwada peio Decreto n~1.493, de-
29 de julho de 1985 (Processo nº 50830.000956/93);

VIII- Rádio Fraternidade Ltda., a partir de 11 de
dezembro de 1994, na cidade de Araras, Estado de
São Paulo, outorgada originariamente à Rádio Cente
nário de Araras Ltda., pela Portaria Contei nº 122, de
17 de novembro de 1964, renovada pelo decreto de
21 de julho de 1992, e transferida pelo decreto de 23
de setembro de 1997, para a concessionária de que
trata este inciso (Processo nº 53830.001077/96);

IX - Rádio Águas Quentes de Fernandópolis
Ltda., a partir de 1º de novembro de 1993, na cidade
de Fernandópolis, Estado de São Paulo, outorgada
originariamente à Rádio Cultura de Fernandópolis·
Ltda., conforme Decreto nº 48.235, de 19 de maio de
1960, renovada pelo Decreto nº 89.534, de 9 de abril
de 1984, e transferida pelo decreto de 22 de setembro



MENSAGEM N2 816/00

Brasília, 13 de junho de 2000

TVR N!! 21, DE 2000
(Do Poder Executivo)

A sua Excelência o Sr.
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília - DF

_Submete -à-apreciação-do-CohgreS:-
so Nacional o ato constante do decreto
de 23 de maio de 2000, que renova a con
cessão da Bauru Rádio Clube Ltda., a
partir de 1º de novembro de 1993, para
explorar serviços de radiodifusão, na ci
dade de Bauru, Estado de São Paulo.

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática; e de Cons
tituição e Justiça e de Redação (art. 54.)

Senhores membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado

com o § 3º do artigo 223, da Constituição Feder~l,

submeto à apreciação de V. EXás., acompanhado de
Exposição de Motivos do Sr. Ministro de Estado das
Comunicações, o ato constante do decreto de 23 de
maio de 2000, que "renova concessão das entidades
que menciona, para explorar serviços de radiodifu-

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentísimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante do decreto de 23 de maio de 2000, que
"renova concessão das entidades que menciona,
para explorar serviços de radiodifusão e dá outras
providências".

Atenciosamente, - Pedro Parente, Chefe-da
Casa Civil da Presidência da República.
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de 1997, para a concessionária de que trata este inci- ger-se-á pejo Código Brasileiro de Telecomunica-
50 (Processo nº 50830.000550/93); ções, leis subseqüentes e seus regulamentos.

X - Rádio Caturité Ltda., a partir de 1º de Art. 3º A renovação da concessão somente pro-
novembro de 1993, na cidade de Campina Gran- duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
de, Estado da Paraíba, outorgada peJo Decreto Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constitui-
nº 28.540, de 24 de agosto de 1950, e renovada ção.
pelo Decreto nº 90.418, de 8 de novembro de Art.4Q Este decreto entra em vigor na data de
1984 (Processo nº 50730.000386/93); sua publicação.

XI - Sociedade Cangussuense de Rádio Ltda., Brasília, 23 de maio de 2000; 179º da Indepen-
a partir de 1º de maio de 1994, na cidade de Canguçu, dência e 112º da República. - FERNANDO
Estado do Rio Grande do Sul, outorgada pela Portaria HENRIQUE CARDOSO; Pimenta da Veiga.
MVOP nº 100, de 9 de março de 1959, renovada pela Aviso nº 998 _ C. Civil
Portaria MC nQ 116, de 29 de maio de 1984, e autori
zada a pa.s:'sar~ cpndição.de concessionária em virtu
cre-cfe aumento de potência de sua estação transmis
sora, conforme Decreto nº 89.232, de 22 de dezem
bro de 1983 (Processo nº 53790.000209/94);

XII- Rádio São Jerônimo Ltda., a partir de 18
de janeiro de 1992, na cidade de São Jerônimo,
Estado do Rio Grande do Sul, outorgda pelo De
creto nº 86.587, de 17 de novembro de 1981 (Pro
cesso nQ 29102.002069/91);

XIII- Rádio Surubim Ltda., a partir de 1º de abril
de 1992, na cidade de Surubim, Estado de Pernam
buco, outorgada pela Portaria MC nº 58, de 30 de
março de 1982, e autorizada a passar à condição de
concessionária em virtude de aumento de potência
de sua estação transmissora, conforme Exposição de
Motivos nº 27, de 17 de março de 1987, do Ministério
das Comunicações (Processo nº 29103.000183/92);

XIV - Rádio Cultural de Vitória Ltda., a partir
de 18 de abril de 1993, na cidade de Vitória de
Santo Antão, Estado de Pernambuco, outorgada
pelo Decreto nº 88.198, de 23 de março de 1983
-<Processo.. n9 2910&000703/92);

XV - Rádio Asa Branca de Salgueiro Ltda., a
partir de 24 de dezembro de 1991, na cidade de Sal
gueiro, Estado de Pernambuco, outorgada pelo De
creto nº 86.534, de 4 de novembro de 1981 (Processo
nº 29103.000694/91);

XVI - Rádio Subaé Ltda., a partir de 19 de se
tembro de 1998, na cidade de Feira de Santana, Esta
do da Bahia, outorgada originariamente à Rádio Su
baé de Freqüência Modulada Ltda., conforme Decre
to nº 82.115, de 15 de agosto de 1978, renovada pelo
Decreto nº 98.432, de 23 de novembro de 1989, e
transferida pelo decreto de 31 de outubro de 1996,
para a coocessionária de que trata este inciso (Pro
cesso nº 53640.000112/98).

Art. 2º A exploração do serviço de radiodifusão,
cujas concessões são renovadas por este decreto, re-



Brasília, 17 de maio de 20qO

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência o

incluso projeto de decreto que trata da renovação de
concessões, outorgadas às entidades abaixo relaciC?-
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são, e dá outras providências". As entidades mencio- nadas, para explorar serviço de radiodifusão, nas lo-
nadas são as seguintes: calidades e unidades da Federação indicadas: '

1 - Rádio Divinópolis Uda., a partir de 21 de de- • Rádio Divinópolis Ltda., concessionária de
zembro de 1993, na cidade de Divinópolis - MG; serviço de radiodifusão sonora em onda média na ci-

2 - Rádio Emissora Atalaia Ltda., a partir de 1º dade de Divinópolis, Estado de Minas Gerais (Proces-
de maio de 1994, na cidade de Guarapuava - PR; so nº 50710.000864/93);

3 - Sistema Tropical de Comunicação Ltda., a • Rádio Emissora Atalaia Ltda,., concessionária
partir de 30 de janeiro de 2000, na cidade de Miguel de serviço de radiodifusão sonora em onda média na
Pereira - RJ; cidade de Guarapuava, Estado do Paraná (Processo

4 - Fundação Nossa Senhora Aparecida, a par- nº 53740.000283/93);
tir de 12 de maio de 1994, na cidade de Fernandópolis • Sistema Tropical De Comunicação Ltda., con-
- SP; , . .. . cessionária de serviço de radiodifusão sonora em

0 5 - Radlo Metropolitana San~lsta Ltda., a partIr onda média na cidade de Miguel Pereira, Estado do
de 1- de novembro de 1993, na Cidade de Santos - Rio de Janeiro (Processo nº 53770.001368/99);

SP; • Fundação Nossa Senhora" Aparecida, con-
6 - Rádio Alvorada de Estrela D'Oeste Ltda., a cessionária de serviço de radiodifusão sonora em

partir de 10 de abril de 1994, na cidade de Estrela onda média na cidade de Fernandópolis, Estado de
D'Oeste - SP; São Paulo (Processo nº 50830.001380/93);

7 - Bauru Rádio Clube Uda., a partir de 1
2

de • Rádio Metropolitana Santista Ltda., concessi-
novembro de 1993, na cidade de Bauru - SP;

onária de serviço de radiodifusão sonora em onda
8 - Rádio Fraternidade Uda., a partir de 11 de média na cidade de Santos, Estado de São Paulo

dezembro de 1994, na cidade de Araras - SP; (Processo nº 50830.000922193);
9 - Rádio Águas Quentes de Fernandópolis

Uda., a partir de 1º de novembro de 1993, na cidade • Rádio Alvorada de Estrela D'oeste Uda., con-
de Fernandópolis _ SP; cessionária de serviço de radiodifusão sonora em

onda média na cidade de Estrela D'Oeste, Estado de
10 - Rádio Caturité Ltda., a partir de 1º de no- São Paulo (Processo nll 50830.001601/93);

vembro de 1993, na cidade de Campina Grande - PB;
11 - Sociedade Cangussuense de Rádio Ltda., • Bauru Rádio Clube Uda., concessionária

a partir de 1º de maio de 1994, na cidade de Canguçu de serviço de radiodifusão sonora em onda média
_ RS; na cidade de Bauru, Estado de São Paulo (Proces-

12 - Rádio São Jerônimo Ltda., a partir de 18 de so nº 50830.000956/93);
janeiro de 1992, na cidade de São Jerônimo - RS; • Rádio Fraternidade Ltda., concessionária

13 - Rádio Surubim Ltda., a partir de 1º de abril de serviço de radiodifusão sonora em onda média
-de 1992, na cidade de Surubim _ PE; na cidade de Araras, Estado de São Paulo (Pro-

14 - Rádio Cultural de Vitória Ltda., a partir de cesso nº 53830.001077/96);
18 de abril de 1993, na cidade de Vitória de Santo • Rádio Águas Quentes de Fernandópolis
Antão - PE; Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão

15 - Rádio Asa Branca de Salgueiro Ltda., a sonora em onda média na cidade de Femandópolis,
partir de 24 de dezembro de 1991, na cidade de Sal- Estado de São Paulo (Processo nº 50830.000550/93);
gueiro - PE; e • Rádio Caturité Uda., concessionária de

16 - Rádio Subaé Uda., a partir de 19 de setem- serviço de radiodifusão sonora em onda média na
bro de 1998, na cidade de Feira de Santana-BA.· cidade de Campina Grande, Estado da Parafba

Brasília, 13 de junho de 2000. - Fernando (Processo nº 50730.000386/93);
Henrique Cardoso. • Sociedade Cangussuense de Rádio Uda.,
EM nº 130/MC concessionária de serviço de radiodifusão sonora em

onda média na cidade de Canguçu, Estado do Rio
Grande do Sul (Processo nº 53790.000209/94);

• Rádio São Jerônimo Uda., concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda média na ci
dade de São Jerônimo, Estado do Rio Grande do Sul
(Processo nº 29102.002069/91);



Renova concessão das entidades
que menciona, para explorar serviços de
radiodifusão, e dá outras providências.

o Presidente da República, no uso das atribui
ções que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, ca
put, da Constituição, 33, § 39 , da Lei nº 4.117, de 27 de
agosto de 1962, e 69 da Lei n9 5.785, de 23 de junho de
1972, e tendo em vista o disposto no art. 6º, inciso I, do
Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983,

Decreta:
Art. 1II Fica renovada a concessão das entida

des abaixo mencionadas, para explorar, sem direito
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• Rádio Surubim Ltda., concessionária de de exclusividade, pelo prazo de dez anos, serviço de
serviço de radiodifusão sonora em onda médía na radiodifusão sonora em onda média:
cidade de Surubim, Estado de Pernambuco (Pro- 1- Rádio Divinópolis Ltda., a partir de 21 de
cesso nº 29103.000183/92); dezembro de 1993, na cidade de Divínópolis,

• Rádio Cultural de Vitória Ltda., concessioriá- Estado de Minas Gerais, outorgada pelo Decreto
ria de serviço de radiodifusão sonora em onda média n9 89.020, de 21 de novembro de 1983 (Processo
na cidade de Vitória de Santo An'tão, Estado de Per- n9 50710.000864/93);
.nambuco (Processo n9 29103.000703/92); 11- Rádio Emissora Atalaia Ltda., a partir de

• Rádio A~a Branca de Salgueiro Ltda., con- 19 de maio de 1994, na cidade de Guarapuava,-
cessionária de serviço de radiodifusão sonora em Estado do Paraná, outorgada pela Portaria MVOP
onda média na cidade de Salgueiro, Estado de Per- n9 376, de 26 de abril de 1950, e renovada pelo De-
nambuco (Processo n9 29103.000694/91); ereto n9 69.372, de 8 de fevereiro de 1984 (Processo

• Rádio S'ubaé ltda., concessionária de ser- nll 53740.000283/93)
viço de radiodifusão sonora em onda média na ci- 111 - Sistema Tropical de Comunicação Ltda., a
dade de Feira de Santana, Estado da Bahia (Pro- partir de 30 de janeiro de 2000, na cidade de Miguel
cesso nº 53640.000112/98). Pereira, Estado do Rio de Janeiro, outorgada à Rádio

2. Observo que a renovação do prazo de vi- Jornal da Serra Ltda., pelo Decreto n9 84.335, de 21
gência das outorgas para explorar serviços de ra- de dezembro de 1979, e autorizada a mudar sua de-
diodifusão é regida pelas disposições contidas na nominação social para a atual, conforme Portaria n9

Lei n9 5.785, de 23 de junho de 1972, e no Decreto 273, de 4 de maio de 1983, do Delegado do Ministério
n9 88.066, de 26 de janeiro de 1983, que a regula- das Comunicações no Estado do Rio de Janeiro (Pro-
mentou. cesso n9 53770.001368/99)

3. Cumpre ressaltar que os pedidos foram anali- IV - Fundação Nossa Senhora Aparecida, a
sados pelos órgãos técnicos deste Ministério e consi- partir de 19 de maio de 1994, na cidade de Fernandó-
lderados de acordo com os dispositivos legais aplicá- polis, Estado de São Paulo, outorgada originariamen-
veis, demonstrando possuir as entidades as qualifica- te à Rádio Educadora Rural Sociedade Ltda., pela
ções necessárias à renovação da concessão. Portaria MJNI nll 31-B, de 28 de janeiro de 1963, reno-

4. Nessa conformidade, e em observância ao vada pejo Decreto n9 89.372, de 8 de fevereiro de
que dispõem a Lei nll 5.785, de 1972, e seu Regula- 1984, e transferida pelo decreto de 2 de fevereiro de
mento, Decreto n9 88.066, de 1983, submeto o assun- 1998, para a concessionária de que trata este inciso
to à superior consideração de Vossa Excelência para (Processo n9 50830.001380/93);
decisão e sub~issão da mat~ria ao Congresso Na?i~- V _ Rádio Metropolitana Santista Ltda., a partir
nal, em cumpnmento ao § 3- do art. 223 da ConstituI- de 12 de novembro de 1993 na cidade de Santos

ção. , Estado de São Paulo, outo;gada originariament~
Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Minis· à Rádio Clube de Santos S/A, conforme Decreto

tro de Estado das Comunicações. nll 1.558, de 9 de abril de 1937, renovada pelo Decre-
DECRETO DE 23 DE MAIO DE 2000 to nll 90.100, de 23 de agosto de 1984, e transferida

pelo decreto de 5 de novembro de 1996, para a
concessionária de que trata este inciso (Processo
n9 50830.000922/93);

VI - Rádio Alvorada de Estrela D'oeste Ltda.,
a partir de 10 de abril de 1994, na cidade de Estre
la D'Oeste, Estado de São Paulo, outorgada pelo
Decreto n9 69.476, de 23 de março de 1984 (Pro
cesso n9 50830.001601/93);

VII- Bauru Rádio Clube Ltda., a partir de 19 de
novembro de 1993, na cidade de Bauru, Estado de
São Paulo, outorgada pelo Decreto nll 133, de 28 de
abril de 1935, e renovada pelo Decreto nº 91.493, de
29 de julho de 1985 (Processo n9 50830.000956/93);



MENSAGEM Nº 816/00

TVR N!! 22, DE 2000
(Do Poder Executivo)

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante do decreto
de 23 de maio de 2000, que renova a con~

cessão da Rádio Fraternidade Ltda., a
partir de 11 de dezembro de 1994, para
explorar serviços de radiodifusão, na ci
dade de Araras, Estado de São Paulo.

A sua Excelência o Sr.
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília - DF

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional Q

ato constante do Decreto de 23 de maio de 2000, qUE'
"renova concessão das entidades que menciona.
para explorar serviços de radiodifusão, e dá outras
providências".

Atenciosamente, - Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.

Brasília, 13 de junho de 2000

Aviso nº 998 - C. Civil
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VIII- Rádio Fraternidade Ltda., a partir de 11 de gueiro, Estado de Pernambuco, outorgada pelo De-
dezembro de 1994, na cidade de Araras, Estado de ereto nº 86.534, de 4 de novembro de 1981 (Processo
São Paulo, outorgada originariamente à Rádio Cente- nº 29103.000694/91)
nário de Araras Ltda., pela Portaria Contei nº 122, de XVI - Rádio Subaé Ltda., a partir de 19 de se-
17 de novembro de 1964, renovada pelo decreto de tembro de 1998, na cidade de Feira de Santana, Esta-
21 de julho de 1992, e transferida pelo decreto de 23 do da Bahia, outorgada originariamente à Rádio Su-
de setembro de 1997, para a concessionária de que baéode Freqüência Modulada Ltda., conforme Decre-
trata este incioo (Processo n9 53830.001 077/96); _ to n- 82.115, de 15 de ~..QQStQ de 1918,-reRGVada-J}e1o-

" ' -----.. Decreto nº 98.432, de 23 de novembro de 1989, e
IX - ~adlo ~guas Quentes de Fernand~polls transferida pelo decreto de 31 de O'utubro de 1996,

Ltda., a partir de 1- de novembro de 1993, na cidade para a concessionária de que trata este inciso (Pro-
de Fernandópolis, Estado de São Paulo, outorgada cesso n9 53640.000112/98).
originariamente à Rádio Cultura de Fernandópolis Art. 2º A exploração do serviçolde radiodifusão,
Ltda., conforme Decreto nº 48.235, de 19 de maio de cujas concessões são renovadas por este decreto, re-
1960, renovada pelo Decreto nº 89.534, de 9 de abril ger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunica-
de 1984, e transferida pelo Decreto de 22 de setem- ções, leis subseqüentes e seus regulamentos.
bro de 1997, para a concessionária de que trata este Art. 39 A renovação da concessão somente produ-
inciso (Processo n9 50830.000550/93) zirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacio-

X - Rádio Caturité Ltda., a partir de 1º de no- nal, nos termos do § 39 do art. 223 da Constituição.
vembro de 1993, na cidade de Campina Grande, Art. 49 Este decreto entra em vigor na data de
Estado da Paraíba, outorgada pelo Decreto nº sua publicação.
28.540, de 24 de agosto de 1950, e renovada pelo Brasília, 23 de maio de 2000; 179º da Indepen-
Decreto nº 90.418, de 8 de novembro de 1984 dência e 112º da República. - FERNANDO
(Processo n9 50730.000386/93); HENRIQUE CARDOSO; Pimenta da Veiga.

XI- Sociedade Cangussuense de Rádio Ltda.,
a partir de 12 de maio de 1994, na cidade de Canguçu,
Estado do Rio Grande do Sul, outorgada pela Portaria
MVOP nº 100, de 9 de março de 1959. renovada pela
Portaria MC nº 116, de 29 de maio de 1984, e autori
zada a passar à condição de concessionária em virtu
de de aumento de potência de sua estação transmis
sora, conforme Decreto nº 89.232, de 22 de dezem
bro de 1983 (Processo nº 53790.000209/94);

XII- Rádio São Jerônimo Ltda., a partir de 18
de janeiro de 1992, na cidade de São Jerônimo,
Estado do Rio Grande do Sul, outorgada pelo De
creto nº 86.587, de 17 de novembro de 1981 (Pro
cesso n9 291 02.002069/91);

XIII- Rádio Surubim Ltda., a partir de 1º de abril
de 1992, na cidade de Surubim, Estado de Pernam
buco, outorgada pela Portaria MC nº 58, de 30 de
março de 1982, e autorizada a passar à condição de
concessionária em virtude de aumento de potência
de sua estação transmissora conforme Exposição de
Motivos nº 27, de 17 de março de 1987, do Ministério
das Comunicações (Processo nº 291 03.000183/92);

XIV - Rádio Cultural de Vnória Ltda., a partir 18 de
abril de 1993, na cidade de Vitória de Santo Antão, Estado
de Pernambuco, outorgada pelo Decreto nº 88.198, de 23
de março de 1983 (Processo nº 29103.000703192);

XV - Rádio Asa Branca de Salgueiro Ltda., a
partir de 24 de dezembro de 1991, na cidade de Sal-



Brasília, 17 de maio de 2000

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência o

incluso projeto de decreto que trata da renovação de
concessões, outorgadas às entidades abaixo relacio
nadas, para explorar serviço de radiodifusão, nas lo
calidades e unidades da Federação indicadas:

• Rádio Divinópolis Ltda., concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda média na ci
dade de Divinópolis, Estado de Minas Gerais (Proces
so nº 5071 0.000864/93);

• Rádio Emissora Atalaia Ltda., concessio
nária de serviço de radiodifusão sonora em onda
média na cidade de Guarapuava, Estado do Para
ná (Processo nº 53740.000283/93);

• Sistema Tropical De Comunicação ltda., con
cessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Miguei Pereira, Estado do
Rio de Janeiro (Processo nQ 53770.001368/99);

• Fundação Nossa Senhora Aparecida, con
cessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Fernandópolis, Estado de
São Paulo (Processo nº 50830.001380/93);

• Rádio Metropolitana Santista Ltda., concessi
onária de serviço de mdiodifusão sonora em onda
média na cidade de Santos, Estado de São Paulo
(Processo nº 50830.000922193);

• Rádio Alvorada de Estrela D'oeste Ltda., con
cessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Estrela D'Oeste, EstadO' de
São Paulo (Processo nº 50830.001601 /93);

• Bauru Rádio Clube Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda média
na cidade de Bauru, Estado de São Paulo (Proces
so nQ 50830.000956/93);

• Rádio Fraternidade Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda média
na cidade de Araras, Estado de São Paulo (Pro
cesso nº 53830.001077/96);

• Rádio Águas Quentes de Fernandópolis Ltda.,
concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Fernandópolis, Estado de São
Paulo (Processo nQ50830.000550/93);

• Rádio Caturité Ltda., concessionária de ser
viço de radiodifusão sonora em onda média na ci-
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(Às Comissões de Ciência e Tecnolo- 16 - Rádio Subaé Ltda., a partir de 19 de setem-

gia, Comunicação e Informática; e de Cons- bro de 1998, na cidade de Feira de Santana - BA.
tituição e Justiça e de Redação (art. 54.) Brasília, 13 de junho de 2000. - Fernando

Senhores membros do Congresso Nacional, Henrique Cardoso.
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado EM nº 130 /MC

com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de V. Exas., acompanhado de
Exposição de Motivos do Sr: Ministro de Estado das
Comunicações, o ato constante do decreto de 23 de
maio de 2000, que "renova concessão das entidades
que menciona, para explorar serviços de radiodifu
são, e dá outras providências". As entidades mencio
nadas são as seguintes:

1 - Rádio Divinópolis Ltda., a partir de 21 de de
zembro de 1993,'na cidade de Divinópolis - MG;

2 - Rádio Emissora Atalaia Ltda., a partir de 1º
de maio de 1994, na cidade de Guarapuava - PR;

3 - Sistema Tropical de Comunicação Ltda., a
partir de 30 de janeiro de 2000, na cidade de Miguel
Pereira - RJ;

4 - Fundação Nossa Senhora Aparecida, a par
tir de Iº de maio de 1994, na cidade de Fernandópolis
-SP;

5 - Rádio Metropolitana Santista Ltda., a partir
de 1º de novembro de 1993, na cidade de Santos 
SP;

6 - Rádio Alvorada de Estrela D'Oeste Ltda., a
partir de 10 de abril de 1994, na cidade de Estrela
D'Oeste - SP;

7 - Bauru Rádio Clube Ltda., a partir de 12 de
novembro de 1993, na cidade de Bauru - SP;

8 - Rádio Fraternidade Ltda., a partir de 11 de
dezembro de 1994, na cidade de Araras - SP;

9 - Rádio Águas Quentes de Fernandópolis
Ltda., a partir de 1º de novembro de 1993, na cidade
de Fernandópolis - SP;

10 - Rádio Caturité Ltda., a partir de 1º de no
vembro de 1993, na cidade de Campina Grande - PB;

11 - Sociedade Cangussuense de Rádio Ltda.,
a partir de 1º de maio de 1994, na cidade de Canguçu
-RS;

12 - Rádio São Jerônimo Ltda., a partir de 18 de
janeiro de 1992, na cidade de São Jerônimo - RS;

13 - Rádio Surubim Ltda., a partir de 1º de abril
de 1992, na cidade de Surubim - PE;

14 - Rádio Cultural de Vitória Ltda., a partir de
18 de abril de 1993, na cidade de Vitória de Santo
Antão - PE;

15 - Rádio Asa Branca de Salgueiro Ltda., a
partir de 24 de dezembro de 1991, na cidade de Sal
gueiro - PE; e
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dade de Campina Grande, Estado da Paraíba
(Processo n' 50730.000386/93);

• Sociedade Cangussuense de Rádio Ltda.,
concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Canguçu, Estado do Rio
Grande do Sul (Processo nº 53790.000209/94);

• Rádio São Jerônimo Ltda., concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda média na ci
dade de São Jerônimo, Estado do Rio Grande do Sul
(Processo nº 291 02.002069/91 );

• Rádio Surubim Ltda., concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda média na
cidade de Surubim, Estado de Pernambuco (Pro
cesso nº 29103.000183/92);

• Rádio Cultural De Vitória Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda média na
cidade de Vitória de Santo Antão, Estado de Pernam
buco (Processo nº 291 03.000703/92);

• Rádio asa Branca de Salgueiro Ltda., conces
sionária de serviço de radiodifusão sonora em onda
média na cidade de Salgueiro, Estado de Pernambu
co (Processo nº 29103.000694/91);

• Rádio Subaé Ltda., concessionária de ser
viço de radiodifusão sonora em onda médía na ci
dade de Feira de Santana, Estado da Bahia (Pro
cesso nº 53840.000112/98).

2. Observo que a renovação do prazo de vi
gência das outorgas para explorar serviços de ra
diodifusão é regida pelas disposições contidas na
Lei nº 5. 785, de 23 de junho de 1972, e no Decreto
nº 88.068, de 26 de janeiro de 1983, que a regula
mentou.

3. Cumpre ressaltar que 9s pedidos foram anali
sados pelos órgãos técnicos deste Ministério e consi
derados de acordo com os dispositivos legais aplicá
veis, demonstrando possuir as entidades as qualifica
ções necessárias à renovação da concessão.

4. Nessa conformidade, e em observância ao
que dispõem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regula
mento, Decreto nº 88.066, de 1983, submeto o assun
to à superior consideração de Vossa Excelência para
decisão e submissão da matéria ao Congresso Nacio
nal, em cumprimento ao § 3º do art. 223 da Constitui
ção.

Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Minis
tro de Estado das Comunicações.

DECRETO DE 23 DE MAIO DE 2000

Renova concessão das entidades
que menciona, para explorar serviços de
radiodifusão, e dá outras providências.

O Presidente da República, no uso das atribui
ções que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, ca
put, da Constituição, 33, § 3º da Lei nº4.117, de 27 de
agosto de 1962, e 6º da Lei nº 6.785, de 23 de junho
de 1972, e tendo em vista o disposto no art. 6º, inciso
I, do Decreto nº 68.066, de 26 de janeiro de 1983,

Decreta:
Art. 1º Fica renovada a concessão das entida

des abaixo mencionadas, para explorar, sem direito
de exclusividade, pelo prazo de dez anos, serviço de
radiodifusão sonora em onda média:

I - Rádio Divinópolis Ltda., a partir de 21 de
. dezembro de--t"993;--na- clâade de Divinópolis,

Estado de Minas Gerais, outorgada pelo Decreto
nº 89.020, de 21 de novembro de 1983 (Processo
nº 50710.000864193);

((- Rádio Emissora Atalaia Ltda., a partir de
1º de maio de 1994, na cidade de Guarapuava,
Estado do Paraná, outorgada pela Portaria MVOP
nº 376, de 26 de abril de 1950, e renovada pelo De
creto nº 89.372, de 8 de fevereiro de 1984 (Proces
so nº 53740.000283/93);

111 - Sistema Tropical de Comunicação Ltda., a
partir de 30 de janeiro de 2000, na cidade de Miguel
Pereira, Estado do Rio de Janeiro, outorgada à Rádio
Jornal da Serra Ltda., pelo Decreto nº 64.335, de 21
de dezembro de 1979, e autorizada a mudar sua
denominação social para a atual, conforme Porta
ria nº 273, de 4 de maio de 1983, do Delegado do Mi
nistério das Comunicações no Estado do Rio de Ja
neiro (Processo nº 53770.001368/99);

IV - Fundação Nossa Senhora Aparecida, a
partir de 1º de maio de 1994, na cidade de Fernandó
polis, Estado de São Paulo,-ourorgada:<Yri-ginanamen
te à Rádio Educadora Rural Sociedade Ltda., pela
Portaria MJNI nº 31-8, de 28 de janeiro de 1963, reno
vada pelo Decreto ê9.372, de 6 de fevereiro de 1984,
e transferida pelo decreto de 2 de fevereiro de 1998,
para a concessionária de que trata este inciso (Pro
cesso nº 50830.001380/93);

V - Rádio Metropolitana Santista Lida., a par
tir de 1º de novembro de 1993, na cidade de San
tos, Estado de São Paulo, outorgada originaria
mente à Rádio Clube de Santos S/A, conforme De
creto nº 1.555, de 9 de abril de 1937, renovada
pelo Decreto nº 90.100, de 23 de agosto de 1984, e
transferida pelo Decreto de 5 de novembro de
1996, para a concessionária de que trata este inci
so (Processo nº 50830.000922/93);

VI - Rádio Alvorada de Estrela D'oeste Ltda.,
a partir de 10 de abril de 1994, na cidade de Estre
la D'Oeste, Estado de São Paulo, outorgada pelo



Aviso nº 99B-C.Civil

Brasília, 13 de junho de 2000

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília-DF.

Senhor Primeiro Secretário.
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Naeieflal o
ato constante do Decreto de 23 de maio de 2000. que
"Renova concessão das entidades que menciona,
para explorar serviços de radiodifusão, e dá outras
providências".

Art. 3º A renovação da concessão somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Con
gresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da
Constituição.

Art. 4º Este decreto-entra-ern-viger-na data de---
sua publicação.

Brasília, 23 de maio de 2000; 179º da Indepen
dência e 112º da República. - FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO; Pimenta da Veiga.

XIII - Rádio Surubim Ltda., a partir de 1º de
--abrit de 1992, na cidade de Surubim, Estado de
Pernambuco, outorgada pela Portaria MC nº 58,

-d.e, 30 de março de 1982, e autorizada a passar à
condição de concessionária em virtude de aumen
to de potência de sua estação transmissora, con
forme Exposição de Motivos nº 27, de 17 de mar-
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~j~_dC - ,," L :~6, de 23 de março de 1984 (Pro- ço de 1987, do Ministério das Comunicações (Pro-
cesso nº 50830.001601/93); cesso nº 29103.000183/92);

\/11- Bauru Rádio Clube Ltda., a partir de 1º de XIV - Rádio Cultural de Vitória Ltda., a partir
novembro de 1993, na cidade de Bauru, Estado de 18 de abril de 1993, na cidade de Vitória de San-
São Paulo, outorgada pelo Decreto nº 133, de 26 de to Antão, Estado de Pernambuco, outorgada pelo
abril de 1935, e renovada pelo Decreto nº 91.493, de Decreto nº 88.198, de 23 de março de 1983 (Pro-
29 de julho de 1985 (Processo nº 50830.000956/93); cesso nº 29103.000703/92);

VIII- Rádio Fraterni.dade Ltda., a partir de 11 de XV _ Rádio Asa Branca De Salgueiro Ltda., a
d~zembro de 1994, na cJ?ad~ de Ara~as, .E~tado de partir de 24 de dezembro de 1991, na cidade de
S~~ Paulo, outorgada onglnanam~nte a Rad~o Cente- Salgueiro, Estado de Pernambuco, outorgada pelo
nano de Araras Ltda., pela Portana Contei n- 122, de Decreto nº 86.534, de 4 de novembro de 1981 (Pro-
17 de nov~mbro d,e 1964, renovada pelo-decreto de - cesso-nº 29103.000694/91)'
21 de julho de 1992, e transferida pelo decreto de 23 . . .' .
de setembro de 1997, para a concessionária de que XVI- Radlo Suba.e Ltda., a pa.rtlr de 19 de se-
trata este inciso (Processo nº 53830.001077/96); tembro de 19~9, na Cidade ~e. Fe.lra de S~nt~n~,

IX- Rádio Águas Quentes de Fernandópolis Estad? da Bahl.~~ o~torgada onglnanamente a Radlo
Ltda., a partir de 1º de novembro de 1993, na cidade Subae ~e Frequencla Modulada Ltda., conforme De-
de Femandópolis, Estado de São Paulo, outorgada ereto n- 82.115, ode 15 de agosto de 1978, renovada
originariamente à Rádio Cultura de Femandópolis pelo Decreto n.- 96.432, de 23 de novembro de

Ltd f D t o48 235 d 19 d 'd 1989, e transfenda pelo decreto de 31 de outubro dea., con orme ecre o n- . , e e maio e 1996 . •. d t . .
1960 d I D t o89 534 d 9 d b 'I ' para a concesslonana e que trata es e InCISO

, renova a p~ o ecre o n- . , e e a n (Processo nº 53640.000112/98)
de 1984, e transfenda pelo decreto de 22 de setembro
de 1997, para a concessionária de que trata este inci- Art. 2º A exploração do serviço de radiodifu-
so (Processo nº 50830.000550/93); são, cujas concessões são renovadas por este de-

X - Rádio Caturité Ltda., a partir de 1º de no- cret~, re~er-se-.á pelo C~~igo Brasileiro de Teleco-
vembro de 1993, na cidade de Campina Grande, mUnlcaçoes, leis subsequentes e seus ,regulamen-
Estado da Paraíba, outorgada pelo Decreto nº tos.
28.540, de 24 de agosto de 1950, e renovada pelo
Decreto nº 90.418, de 8 de novembro de 1984 (Pro
cesso nº 50730.000386/93);

XI - Sociedade Cangussuense de Rádio Ltda.,
a partir de 1º de maio de 1994, na cidade de Canguçu,
~ado do Rio-G+ande-de Sl:lI.,-et:iIDrgadape1a-PortaJ1a

MVOP nº 100, de 9 de março de 1959, renovada pela
Portaria MC nº 116, de 29 de maio de 1984, e autori
zada a passar à condição de concessionária em virtu
de de aumento de potência de sua estação transmis
sora, conforme Decreto nº 89.232, de 22 de dezem
bro de 1983 (Processo nº 53790.000209/94);

XII- Rádio são Jerônimo Ltda., a partir de 18
de janeiro de 1992, na cidade de São Jerônimo,
Estado do Rio Grande do Sul, outorgada pelo De
creto nº 88.587, de 17 de novembro de 1981 (Pro
cesso nº 29102.002069/91);



Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência o

incluso projeto de decreto que trata da renovação de
concessões, outorgadas às entidades abaixo relacio
nadas, para explorar serviço de radiodifusão, nas lo
calidades e unidades da Federação indicadas:

• Rádio Divinópolis Ltda., concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda média na ci
dade de Divinópolis, Estado de Minas Gerais (Proces
so nº 50710.000864/93);

• Rádio Emissora Atalaia ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda média na
cidade de Guarapuava, Estado do Paraná (Processo
nº 53740.000283/93);

• Sistema Tropical de Comunicação Uda., con
cessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Miguel Pereira, Estado do
Rio de Janeiro (Processo nº 53770.001368/99);

• Fundação Nossa Senhora Aparecida, conces
sionária de serviço de radiodifusão sonora em onda
média na cidade de Fernandópolis, Estado de São
Paulo (Processo nº 50830.001380/93);

• Rádio Metropolitana Santista Ltda., concessio
nária de serviço de radiodifusão sonora em onda mé-

Brasília, 17 de maio de 2000

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar

- Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília-DF.

TVR N!! 23, DE 2000
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N!! 81 6/00

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante do Decreto
de 23 de maio de 2000, que renova a con
cessão da Rádio Ãguas Quentes de Fer
nandópolis Ltda., a partir de 1!! de no
vembro de 1993, para explorar serviços
de radiodifusão, na cidade de Fernandó
polis, Estado de São Paulo.

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática; e de Cons
tituição e Justiça e de Redação (Art. 54.)
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Atenciosamente, - Pedro Parente, Chefe da 10- Rádio Caturité Uda., a partir de 12 de no-

Casa Civil da Presidência da República. vembro de 1993, na cidade de Campina Grande - PB;
11 - Sociedade Cangussuense de Rádio Uda.,

a partir de 1!l de maio de 1994, na cidade de Canguçu
-RS;

12 - Rádio São Jerônimo Uda., a partir de 18 de
janeiro de 1992, na cidade de São Jerônimo - RS;

13 - Rádio Surubim Uda., a partir de 12 de abril
de 1992, na cidade de Surubim - PE;

14 - Rádio Cultural de Vitória Uda., a partir de
18 de abril de 1993, na cidade de Vitória de Santo
Antão- PE;

15 - Rádio Asa Branca de Salgueiro Uda., a
partir de 24 de dezembro de 1991, na cidade de Sal
gueiro - PE; e

16 - Rádio Subaé Uda., a partir de 19 de setem
bro de 1998. na cidade de Feira de Santana - BA.

Brasília, 13 de junho de 2000. - Fernando
Henrique Cardoso.

Em nº 130/MC

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado

com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom
panhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante do De
creto de 23 de maio de 2000, que "Renova concessão
das entidades que menciona, para explorar serviços
de radiodifusão, e dá outras providências". As entida
des mencionadas são as seguintes:

01 - Rádio Divinópolis Ltda., a partir de 21 de
dezembro de 1993. na cidade de Divinópolis - MG;

02 - Rádio Emissora Atalaia Ltda., a partir de 12
--de maio de 1994, na cidade de Guarapuava - PR;

03 - Sistema Tropical de Comunicação Ltda., a
partir de 30 de janeiro de 2000, na cidade de Miguel
Pereira - RJ;

04 - Fundação Nossa Senhora Aparecida, a
partir de 12 de maio de 1994, na cidade de Fernandó
polis - SP:

05 - Rádio Metropolitana Santista Ltda., a partir
de 12 de novembro de 1993, na cidade de Santos 
SP;

06 - Rádio Alvorada de Estrela D'Oeste Ltda., a
partir de 1º de abril de 1994, na cidade de Estrela
D'Oeste - SP;

07 - Bauru Rádio Clube Ltda., a partir de 12 de
novembro de 1993, na cidade de Bauru - SP;

08 - Rádio Fraternidade Ltda., a partir de 11 de
dezembro de 1994, na cidade de Araras - SP;

09 - Rádio Águas Quentes de Fernandópolis
Ltda., a partir de 12 de novembro de 1993, na cidade
de Fernandópolis - SP;



DECRETO DE 23 DE MAIO DE 2000

Renova concessão das entidades
que menciona, para explorar serviços de
radiodifusão, e dá outras providências.

O Presidente da República, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223. caput,
da Constituição, 33, § 3º, da Lei nº 4.117, de 27 de
agosto de 1962, e 6º da Lei nº 5.795, de 23 de junho
de 1972, e tendo em vista o disposto no art. 6º, inciso
I, do Decreto nº 89.066. de 26 de janeiro de 1983,

Decreta:
Art. 1º Fica renovada a concessão das entida

des abaixo mencionadas, para explorar, sem direito
de exclusividade, pelo prazo de dez anos, serviço de
radiodifusão sonora em onda média;

I - Rádio Divinópolis Ltda., a partir de 21 de de
zembro de 1993, na cidade de Divinópolis, Estado de
Minas Gerais, outorgada pelo Decreto nº 89.020, de 21
de novembro de 1983 (Processo nº 50710.000864/93);

11 - Rádio Emissora Atalaia Ltda., a partir de 1º
de maio de 1994, na cidade de Guarapuava, Estado
do Paraná, outorgada pela Portaria MVOP nº 376, de
26 de abril de 1950, e renovada pelo Decreto nº
89.372, de 8 de fevereiro de 1984 (Processo nº
53740.000283/93)

111 - Sistema Tropical de Comunicação Ltda., a
partir de 30 de janeiro de 2000, na cidade de Miguel
Pereira, Estado do Rio de Janeiro, outorgada à Rádio
Jornal da Serra Ltda., pelo Decreto nº 84.335, de 21
de dezembro de 1979, e autorizada a mudar sua
denominação social para a atual, conforme Porta
ria nº 273, de 4 de maio de 1983, d<J Delegado do Mi
nistério das Comunicações no Estado do Rio de Ja
neiro (Processo nº 53770.001368/99);
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dia na cidade de Santos, Estado de São Paulo (Pro- nº 88.068, de 26 de janeiro de 1983, que a regula-
cesso nº 50830.000922/93); mentou.

• Rádio Alvorada de Estrela D'oeste Uda., con- 3. Cumpre ressaltar que os pedidos foram anali-
cessionária de serviço de radiodifusão sonora em sados pelos órgãos técnicos deste Ministério e consi-
onda média na cidade de Estrela D'Oeste, Estado de derados de acordo com os dispositivos I~gais aplicá-
São Paulo (Processo nº 50830.001601/93); veis, demonstrando possuir as entidades as qualifica-

• Bauru Rádio Clube Ltda., concessionária de ções necessárias à renovação da concessão.
serviço de radiodifusão sonora em onda média na 4. Nessa conformidade, e em observância ao
cidade de Bauru, Estado de São Paulo (Processo que dispõem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regula-
nº 50830.000956/93); menta, Decreto nº 88.066, de 1983, submeto o assun-

• Rádio Fraternidade Ltda., concessionária to à.s~perior co~si~eração d~ ~ossa Excelência p~ra
de serviço de radiodifusão sonora em onda média declsao e sub~lssao da ma~ena ao Congresso Na~I~-
na cidade de Araras, Estado de São Paulo (Pro- n~l, em cumpnmento ao § 3- do art. 223 da ConstltUl-

cesso nº 53830.001077/96); çao.
• Rádio Águas Quentes de Fernandópolis Ltda., Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Minis-

concessionária de serviço de radiodifusão sonora em tro de Estado das Comunicações.

onda média na cidade de Fernandópolis, Estado de
São Paulo (Processo nº 50830.000550/93);

• Rádio Caturité Ltda., concessionária de ser
viço de radiodifusão sonora em onda média na ci
dade de Campina Grande, Estado da Paraíba (Pro
cesso nº 50730.000396/93);

• Sociedade Cangussuense de Rádio Ltda.,
concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Canguçu, Estado do Rio
Grande do Sul (Processo nº 53790.000209/94);

• Rádio São Jerônimo Ltda., concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda média na ci
dade de São Jerônimo, Estado do Rio Grande do Sul
(Processo nº 29102.002069/91);

• Rádio Surubim Ltda., concessionária de
serviço de Radiodifusão sonora em onda média na
cidade de Surubim, Estado ge Pernambuco (Pro
cesso nº 29103.000183/92):

• Rádio Cultural de Vitória Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda média na
cidade de Vitória de Santo Antão, Estado de Pernam
buco (Processo nº 29103.000703/92);

• Rádio Ask Branca de Salgueiro Ltda., conces
sionária de serviço de radiodifusão sonora em onda
média na cidade de Salgueiro, Estado de Pernambu
co (Processo nº 29103.000694/91);

• Rádio Subaé Ltda., concessionária de ser
viço de radiodifusão sonora em onda média na ci
dade de Feira de Santana, Estado da Bahia (Pro
cesso nº 53640.000112/98).

2. Observo que a renovação do prazo de vi
gência das outorgas para explorar serviços de ra
diodifusão é regida pelas disposições contidas na
Lei nº 5.785, de 23 de junho de 1972, e no Decreto
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IV - Fundação Nossa Senhora Aparecida, a Estado do Aio Grande do Sul, outorgada pela Portaria

partir de 1º de maio de 1994, na cidade de Fernandó- MVOP nº 100, de g-de março de 1959, renovada pela
polis, Estado de São Paulo, outorgada originariamen- Portaria MC nº 116, de 29 de maio de 1984, e autori-
te à Rádio Educadora Rural Sociedade Ltda., pela zada a passar à condição de concessionária em virtu-
Portaria MJNI nº 31-B, de 28 de janeiro de 1963, reno- de de aumento de potência de sua estação transmis-
vada pelo Decreto nº 89.372, de 8 de fevereiro de sora, conforme D~.~~eto nº 89.232, de 22 de dezem-
1'984, e transferida pelo Decreto de 2 de fevei'eirõ de bro de 1983 (Processo nº 53790.000209/94);
1998, para a concessionária de que trata este inciso XII- Rádio São Jerônimo Ltda., a partir de 18
(Processo nº 50830.001380/93); de janeiro de 1992, na cidade de São Jerônimo,

V - Rádio Metropolitana Santista Ltda., a partir de Estado do Rio Grande do Sul, outorgada pelo De-
1º de novembro de 1993, na cidade de Santos, Estado ereto n9 86.587, de 17 de novembro de 1981 (Pro-
de São Paulo. outorgada originariamente à Rádio Clube cesso nº 29102.002069/91);
de Santos S/A, conforme Decreto nº 1.558, de 9 de abril XIII- Rádio Surubim Ltda., a partir de 1º de abril
de 1937, renovada pelo Decreto nº 90.100, de 23 de de 1992, na cidade de Surubim, Estado de Pernam-
agosto de 1984, e transferida pelo Decreto de 5 de no- buco, outorgada pela Portaria MC nº 58, de 30 de
vembro de 1996, para a concessionária de que trata este março de 1982, e autorizada a passar à condição de
inciso (Processo nº 50830.000922193); concessionária em virtude de aumento de potência

VI- Rádio Alvorada de Estrela D'oeste Ltda., de sua estação transmissora, conforme Exposição de
a partir de 10 de abril de 1994, na cidade de Estre- Motivos n9 27, de 17 de março de 1987, do Ministério
la D'Oeste, Estado de São Paulo, outorgada pelo das Comunicações (Processo n9 29103.000183/92)
Decreto nº 89.476, de 23 de março de 1984 (Pro- XIV - Rádio Cultural de Vitória Ltda., a partir
cesso nº 50830.001601/93); 18 de abril de 1993, na cidade de Vitória de Santo

VII - Bauru Rádio Clube Ltda., a partir de 1º de Antão, Estado de Pernambuco, outorgada pelo De-
novembro de 1993, na cidade de Bauru, Estado de ereto nº 88.198, de 23 de março de 1983 (Processo
São Paulo, outorgada pelo Decreto nº 133, de 26 de nº 29103.000703/92):
abril de 1935, e renovada pelo Decreto nº 91.493, de XV _ Rádio Asa Branca de Salgueiro Ltda., a
29 de julho de 1995 (Processo nº 50830.000956193): partir de 24 de dezembro de 1991, na cidade de Sal-

VIII- Rádio Fraternidade Ltda., a partir de 11 de gueiro, Estado de Pernambuco, outorgada pelo De-
dezembro de 1994, na cidade de Araras, Estado de ereto nº 86.534, de 4 de novembro de 1981 (Processo
São Paulo, outorgada originariamente à Rádio Cente- nº 29103.000694/91)1
nário de Araras Ltda., pela Portaria Contei nº 122, de XVI _ Rádio Subaé Ltda., a partir de 19 de se-
17 de .novembro de 1964, ren~vada pelo Decreto de tembro de 1998, na cidade de Feira de Santana, Esta-
21 de Julho de 1992, e transferida pelo .oe~r~to de 23 do da Bahia, outorgada originariamente à Rádio Su-
de setem~ro ,de 1997, para ~ conceSSlonarla de. que baé de Freqüência Modulada Uda., conforme Decre-
trata este InCISO (P!ocesso n- 53830.001 077/96~,. to nll 82.115, de 15 de agosto de 1975, renovada pelo

IX - Rádio Aguas Quentes de Fernandopohs Decreto nº 98.432 de 23 de novembro de 1989, e
Ltda., a part~r d~ 19 de novembr~ de 1993, na cidade transferida pelo D~creto de 31 de mutubro de 1996
de Fernandopohs, Estado de Sao Paulo, outorgada para a concessionária de que trata.este inciso (Pro..
originariamente à Rádio Cultura de Fernandópolis cesso nll 53640.000112/98).
Ltda., conforme Decreto nº 48.~35, de 19 de maio d? Art. 2!! A exploração do serviçõ de radiodifusãc.,
1960, renovada pel? Decreto n- 89.534, de 9 de abril cujas concessões são renovadas por este decreto, re-
de 1984, e transferida pelo ~ecr~to de 22 de setem- _. ' elo Códi o Brasileiro de Telecomunica-
bro de 1997 para a concessionária de que trata este g~r se ~ p .. g
. '(P o 50830 000550/93) çoes, leis subsequentes e seus regulamentos.inCISO rocesson-.; I o _ _

X - Rádio Caturité Ltda., a partir de 1º de . A~. 3- A r~nov~çao ~a con,?essao somente pr~u-
novembro de 1993, na cidade de Campina Gran- Zlrá efeitos legais apos~ellberaçao do Congr~~o_Naclo-
de, Estado da Paraíba, outorgada pelo Decreto nal, nas termos do § 3 do art. 223 da ~nstitulçao.

n2 28.540, de 24 de agosto de 1950, e renovada pelo Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de
Decreto n2 90.418, de 8 de novembro de 1984 (Pro- sua publicação.
cesso n2 50730.000386/93) Brasília, 22 de maio de 2000; 1792 da Indepen-

XI- Sociedade Cangussuense de Rádio Ltda., dência e 1129 da República. - FERNANDO
a partir de 12 de maio de 1994, na cidade de Canguçu, HENRIQUE CARDOSO - Pimenta da Veiga.
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Aviso nº 998 - C. Civil.

Brasília, 13 de junho de 2000

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar .
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasflia - DF

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

ExceJentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante do Decreto de 23 de maio de 2000, que
"Renova concessão das entidades que menciona,
para explorar serviços de radiodifusão, e dá outras
providências".

Atenciosamente, - Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.

TVR N!! 24, DE 2000
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N!!816/00

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante do Decreto
de 23 de maio de 2000 t que renova a con
cessão da Rádio Caturité Ltda., a partir
de 1!! de novembro de 1993, para explorar
serviços de radiodifusão, na cidade de
Campina Grande, Estado da Paraíba.

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática; e de Cons
tituição e Justiça e de Redação (art. 54.)

i
Senhores Membros do Congresso Nacional.
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado

com o § 32 do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom
pal")hado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante do De
creto de 23 de mf1io de 2000, que "Renova concessão
das entidades que menciona, para explorar serviços
de radiodifusão, e dá outras providências". As entida
des mencionadas são as seguintes:

1 - Rádio Divinópolis Ltda., a partir de 21 de
dezembro de 1993, na cidade de Divinópolis 
MG;

2 - Rádio Emissora Atalaia Ltda., a partir de 1!!
de maio de 1994, na cidade de Guarapuava - PR;

3 - Sistema Tropical de Comunicação Ltda., a
partir de 30 de janeiro de 2000, na cidade de Miguel
Pereira - RJ; .

4 - Fundação Nossa Senhora Aparecida, a par
tir de 12 de maio,de 1994, na cidade de Fernandópolis
-SP;

5 - Rádio Metropolitana Santista Ltda., a partir
de 12 de novembro de 1993, na cidade de Santos 
SP;

6 - Rádio Alvorada de Estrela D'Oeste Ltda., a
partir de 10 de abril de 1994, na cidade de Estrela

.D'Oeste - SP;
7 - Bauru Rádio Clube Ltda., a partir de 1º de

nc;>vembro de 1993, na cidade de Bauru - SP;
8 - Rádio Fraternidade Ltda., a partir de 11 de

dezembro de 1994, na cidade de Araras - SP;
9 - Rádio Águas Quentes de Fernandópolis

Ltda., a partir de 12 de novembro de 1993, na cidade
de Fernandópolis - SP;

10 - Rádio Caturité Ltda., a partir de 1º de no
~embro de 1993, na cidade de Campina Grande 
PB;

11 - Sociedade Cangussuense de Rádio Ltda.,
a partir de 12 de maio de 1994, na cidade de Canguçu
-RS;

12 - Rádio São Jerônimo Ltda., a partir de 18 de
janeiro de 1992, na cidade de São Jerônimo - AS;

13 - Rádio Surubim Ltda., a partir de 12 de abril
de 1992, na cidade de Surubim - PE;

14 - Rádio Cultural de Vitória Ltda., a partir de
18 de abril de 1993, na cidade de Vitória de Santo
Antão- PE;

. ·15 - Rádio Asa Branca de Salgueiro Ltda., a
partir de 24 de dezembro de 1991, na cidade de Sal
gueiro - PE; e

16 - Rádio Subaé Ltda., a partir de 19 de setem
bro de 1998, na cidade de Feira de Santana - BA.

Brasília, 13 de junho de 2000. - Fernando
Henrique Cardoso.

Em n!! 130 /MC

Brasília, 17 de maio de 2000

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência o

incluso projeto de decreto que trata da renovação de
concessões, outorgadas às entidades abaixo relacio
nadas, para explorar serviço de radiodifusão, nas lo
calidades e unidades da Federação indicadas:

• Rádio Divinópolis Ltda., concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda média na
cidade de Divinópolis, Estado de Minas Gerais
(Processo nº 50710.000864/93);

• Rádio Emissora Atalaia Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda média na
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cidade de Guarapuava, Estado do Paraná (Processo • Rádio Asa Branca De Salgueiro Ltda., conces-
nº 53740.000283/93); sionária de serviço de radiodifusão sonora em onda

• Sistema Tropical De Comunicação Ltda., Con- média na cidade de Salgueiro, Estado de Pernambu-
cessionária De Serviço De Radiodifusão Sonora Em co (Processo nº 29103.000694/91 ;
onda média na cidade de Miguel Pereira, Estado do • Rádio Subaé Ltda., concessionária de servi-
Rio de Janeiro (Processo nº 53770.001368/99); ço de radiodifusão sonora em onda média na cida-

• Fundação Nossa Se'lhora Aparecida, cona- de de Feira de Santana, Estado da Bahia (Proces-
cessionária de serviço de radiodifusão sonor em so nº 53640.000112/98).
onda média na cidade de Fernandópolis, Estado de 2. Observo que a renovação do prazo de vi-
São Paulo (Processo nº 50830.001380/93); gência das outorgas para explorar serviços de ra-

• Rádio Metropolita Santista Ltda., concessioná- di~di~usão é regida pe.las disposições contidas na
ria de serviço de radiodifusão sonora em onda média L;I n- 5.785, de 23 d~ Jun~o de 1972, e no Decreto
na cidade de Santos, Estado de São Paulo (Processo n- 88.066, de 26 de Janeiro de 1983, que regula-
nº 50830.000922/93); mentou.

• Rádio Alvorada de Estrela D'oeste Ltda., con- 3. Cum~re !ess~lta~ que os pedi.d?s !o.ram anal~-
cessionária de serviço de radiodifusão sonora em sados pelos orgaos tecnlcos ~est~ ~lnlsten~ e co~s-'-
onda média na cidade de Estrela D'Oeste, Estado de de,rados de acordo com o~ dlSPOS~tlvos legais a~l~ca-
São Paulo (Processo nº 50830.001601/93); V:IS, demons~r~nd? possuir ~s entidades a~ qualifica-

R
• , . •. çoes necessanas a renovaçao da concessao.

.• Bauru .adl.o C~ube Ltda., concesslon~r.la de 4. Nessa conformidade, e em observância ao
s~rvlço de radlodlfusao sonora_ em onda media na que dispõem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regula-
c~dade de Bauru, Est~do de Sao Paulo (Processo mento, Decreto nº 88.066, de 1983, submeto o assun-
n- 50830.000956/93), to à superior consideração de Vossa Excelência para

• Rádio Fraternidade Ltda., concessionária decisão e submissão da matéria ao Congresso Naci-
de serviço de radiodifusão sonora em onda média onal, em cumprimento ao § 3º do art. 223 da Constitu-
na cidade de Araras, Estado de São Paulo (Pro- ição.
cesso nº 538~0.001 077/96); Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Ministro

• Rádio Aguas Quentes de Fernandópolis Ltda., de Estado das Comunicações.
concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Fernandópolis, Estado de
São Paulo (Processo nº 50830.000550/93); Renova concessão das entidades

• Rádio Caturité Ltda., concessionária de ser- que menciona, para explorar serviços de
viço de radiodifusão sonora em onda média na ci- radiodifusão, e dá outras providências.
dade de Campina Grande, Estado da Paraíba (Pro- O Presidente da República, no uso das atribui-
cesso nº 50730.000386/93); ções que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 ca.

• Sociedade Cangussuense de Rádio._L_t_da,-.-,-,---t'pcwlltTda-~,§-32-da Lei n° 4.117, de-27 de
conceSSiOfláfia-de serviço de radlõdifusão sonora em agosto de 1962, e 6º da Lei nº 5.785, de 23 de junho
onda média na cidade de Canguçu, Estado do Rio de 1972, e tendo em vista o disposto no art. 6º, inciso
Grande do Sul (Processo nº 53790.000209/94; I, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983,

• Rádio são Jerônimo Ltda., concessionária de Decreta:
serviço de radiodifusão sonora em onda média na ci- Art. 1º Fica renovada a concessão das entida-
dade de São Jerônimo, Estado do Rio Grande do Sul des abaixo mencionadas, para explorar, sem direito
(Processo nº 29102.002069/91); de exclusividade, pelo prazo de dez anos, serviço de

• Rádio Surubim Ltda., concessionária de ser- radiodifusão sonora em onda média;
viço de radiodifusão sonora em onda média na cida- I - Rádio Divinópolis Ltda., a partir de 21 de de-
de de Surubim, Estado de Pernambuco (Processo zembro de 1993, na cidade de Divinópolis, Estado de Mi-
nº 29103.000183/92); nas Gerais, outorgada pelo Decreto nº 89.020, de 21 de

• Rádio Cultural De Vitória Ltda., concessionária novembro de 1983 (Processo nº 50710.000864/93);
de serviço de radiodifusão sonora em onda média na 11 - Rádio Emissora Atalaia Ltda., a partir de
cidade de Vitória de Santo Antão, Estado de Pernam- 1º de maio de 1994, na cidade de Guarapuava,
buco (Processo nº 29103.000703/92); Estado do Paraná, outorgada pela Portaria.-MVOP
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nº 376, de 26 de abril de 1950, e renovada pelo De- de 1984, e transferida pelo decreto de 22 de setembro
ereto nº 89.372, de 8 de fevereiro de 1984 (Proces- de 1997, para a concessionária de que trata este inci-
so nº 53740.000283/93); so (Processo nº 50830.000550/93);

111 - Sistema Tropical De Comunicação Ltda., a X - Rádio Caturité Ltda., a partir de 1º de novem-
partir de 30 de janeiro de 2000, na cidade de Miguel bro de 1993, na cidade de Campina Grande, Estado da
Pereira, Estado do Rio de Janeiro, outorgada à Rádio Paraíba, outorgada pelo Decreto nº 28.540, de 24 de
Jornal da Serra Ltda., pelo Decreto nº 84.335, de 21 agosto de 1950, e renovada pelo Decreto nº 90.418, de
de dezembro de 1979, e autorizada a mudar sua de novembro de 1984 (Processo nº 50730.000386/93);
denominação social para a atual, conforme Porta- XI- Sociedade Cangussuense de Rádio Ltda.,
ri,a ~º ,273, de 4 de ~aio_de 1983, do Delega~o do Mi- a partir de 1º de maio d 1994, na cidade de Canguçu,
nt~teno das com~nlcaçoes no Estad~ do RIo de Ja- Estado do Rio Grande do Sul, outorgada pela Portaria
nelro (Processo n- 53770.001368/99), MVOP nº 100, de 9 de março de 1959, renovada pela

IV - Fundação Nossa Senhora Aparecida, a Portaria MC nº 116, de 29 de maio de 1984, e autori-
partir de 1º de maio de 1994, na cidade de Fernandó- zada a passar à coriâição de concessionária em virtu-
polis, Estado de São Paulo, outorgad~ originariamen- de-de-aumento de potência de stJa-estaçãoil'al1SmIS-
te à Rádio Educadora Rural Sociedade Ltda., pela sora, conforme Decreto nº 89.232, de 22 de dezem-
Portaria MJNI nº 31-B, de 28 de janeiro de 1963, reno- bro de 1983 (Processo nº 53790.000209/94);
~a~a pelo Decreto ~º concessionária d~ que trata este XII- Rádio São Jerônimo Ltda., a partir de 18
IncIso (Pro~e~so n- 5083~.001380/~3), de janeiro de 1992, na cidade de São Jerônimo,
. V:- Radlo Metropolitana Santls~a Ltda., a par- Estado do Rio Grande do Sul, outorgada pelo De-

tlr de 1- de novembro de 1993, na cidade de San- creto nº 86.587 de 17 de novembro de 1981 (Pro-
tos, ES,tad? ~e São Paulo, outorgada originaria- cesso nº 29102'.002069/91);
mente a Radlo Clube de Santos SIA, conforme De- XIII R 'd' S b' Ltd t' d 10 d b'l
o' - a 10 uru Im a., a par Ir e - e a n

creto n- 1.558, de 9 de abnl de 1937, renovada pelo d 1992 'd d d S b' E t d d P
o e , na CI a e e uru Im, s a o e ernam-

Decreto n- 90.100, de 23 de agosto de 1984, e trans- b t d I P t . MC o 58 d 30 d. uco, ou orga a pe a ar ana n-, e e
fenda pelo Decreto de 5 de novembro de 1996, para d 1982 t' d 'd' - d
a concessionária de que trata este inciso (Processo março ~ ,.' e au .onza a a passar a con IÇ~O .e
nº 50830.000922/93' concesslona~aem V1r~ude de aumento de p?t:ncla

. .' , de sua estaçao transmissora, conforme Exposlçao de
. VI - Radlo Alv?rada de Estrel~ Doeste Ltda., a Motivos nº 27, de 17 de março de 1987, do Mir-listério

partir de 10 de abril_de 1994 na cidade de Estrela das Comunicações (Processo nº 29103.000183/92)'
D'Oeste, Estado de Sao Paulo, outorgada pelo Decre- , . . , . :
to nº 89.476 de 23 de março de 1984 (Processo nº XIV - Radlo Cultural de VitOria Ltda., a partIr
50830.001601/93); de 18 de abril de 1993, na cidade de Vitória de San-

VII- Bauru Rádio Clube Ltda., a partir de 1º de to Antão, ;stado de Pernambuco, outorgada pelo
novembro de 1993, na cidade de Bauru, Estado de Decreto

o
n- 88.198, de 23 d~ março de 1983 (Pro-

São Paulo, outorgada pelo Decreto nº 133, de 26 de cesso n- 291 ?~.000703/92), ,
abril de 1935;"tnenovada-pêloDecreto -ri!! 91.493, de XV - Radlo Asa Branca De Salgueiro Ltda., a
29 de julho de 1985 (Processo nº 50830.000956/93); partir de 24 de dezembro de 1991, na cidade de Sal-

VIII- Rádio Fraternidade Ltda., a partir de 11 de gueiro, Estado de Pernambuco, outorgada pelo De-
dezembro de 1994 na cidade de Araras Estado de creto nº 86.534, de 4 de novembro de 1981 (Processo
São Paulo, outorgada originariamente à Rádio Cente- nº 29103.000694/91 );
nário de Araras Ltda., pela Portaria Contei nº 122, de XVI - Rádio Subaé Ltda., a partir de 19 de se-
17 de novembro de 1964, renovada pelo Decreto de tembro de 1998, na cidade de Feira de Santana, Esta-
21 de julho de 1992, e transferida pelo Decreto de 23 do da Bahia, outorgada originariamente à Rádio Su-
de setembro de 1997, para a concessionária de que baé de Freqüência Modulada Ltda., conforme Decre-
trata este inciso (Processo nº 53830.001077/96); to nº 82.115, de 15 de agosto de 1978, renovada pelo

IX - Rádio Águas Quentes de Fernandópolis Decreto nº 98.432, de 23 de novembro de 1989, e
Ltda., a partir de 1º de novembro de 1993, na cidade transferida pelo Decreto de 31 de outubro de 1996,
de Fernandópolis, Estado de São Paulo, outorgada para a conc~s~?n~!~~ d_e ~ue trata este inciso (Pro-

--erigtnariamente à -Rádio Cultura de Fernandópolis cesso nº 53640.000112/98).
Ltda., conforme Decreto nº 48.235, de 19 de maio de Art. 2º A exploração do serviço de radiodifusão,
1960, renovada pelo Decreto nº 89.534, de 9 de abril cujas concessões são renovadas por este decreto, re-



Brasília, 17 de maio de 2000

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência o

incluso projeto de decreto que trata da renovação de
concessões, outorgadas às entidades abaixo relacio-
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ger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunica- das entidades que menciona, para explorar serviços
ções, leis subseqüentes e seus regulamentos. de radiodifusão, e dá outras providências". As entida-

Art. 3º A renovação da concessão somente pro- des mencionadas são as seguintes:
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 1 - Rádio Divinópolis Ltda., a partir de 21 de de-
Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constitui- zembro de 1993, na cidade de Divinópolis - MG;
ção. 2 - Rádio Emissora Atalaia Ltda., a partir de 1º

Art. 4 Este decreto entra em vigor na data de sua de maio de 1994, na cidade de Guarapuava - PR;
publicação. 3 - Sistema Tropical de Comunicação Ltda., a

Brasrlia, 23 de maio de 2000; 179º da Indepen- partir de 30 de janeiro de 2000, na cidade de Miguel
dência e 112!!da República. - FERNANDO HENRIQUE Pereira - RJ;
CARDOSO, Pimenta da Veiga. 4 - Fundação Nossa Senhora Aparecida, a par-
Aviso n!! 998 - C. Civil. tir de 12 de maio de 1994, na cidade de Fernandópolis

-SP;
Brasília, 13 de junho de 2000 5 - Rádio Metropolitana Santista Ltda., a partir de

A Sua Excelência o Senhor 12 de novembro de 1993, na cidade de Santos - SP;
Deputado Ubiratan Aguiar 6 - Rádio Alvorada de Estrela D'Oeste Ltda., a
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados partir de 10 de abril de 1994, na cidade de Estrela
Brasflia - DF. D'Oeste - SP;

7 - Bauru Rádio Clube Ltda., a partir de 12 de
novembro de 1993, na cidade de Bauru - SP;

8 - Rádio Fraternidade Ltda., a partir de 11 de
dezembro de 1994, na cidade de Araras - SP;

9 - Rádio Águas Quentes de FernandópoJis
Ltda., a partir de 1º de novembro de 1993, na cidade
de Fernandópolis - SP;

10 - Rádio Caturité Ltda., a partir de 12 de no
vembro de 1993, na cidade de Campina Grande - PB;

11 - Sociedade Cangussuense de Rádio Ltda.,
a partir de 12 de maio de 1994, na cidade de Canguçu
-RS:'

12 - Rádio São Jerônimo Ltda., a partir de 18 de
janeiro de 1992. na cidade de São Jerônimo - RS;

13 - Rádio Surubim Ltda, a partir de 12 de abril
de 1992, na cidade de Surubim - PE;

14- Rádio Cultural de Vitória Ltda, a partir de 18
de abril de 1993, na cidade de Vitória de Santo Antão
-PE;

15 - Rádio Asa Branca de Salgueiro Ltda., a
partir de 24 de dezembro de 1991, na cidade de Sal-
gueiro - PE; e i

16 - Rádio Subaé Ltda, a partir de 19 de setem
bro de 1998, na cidade de Feira de Santana - BA.

Brasília, 13 de junho de 2000. - Fernando
Henrique Cardoso.

Em n!! 130/MC

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúblir.é4 na
qual submete à apreciação do Congresso NaCional o
ato constante do Decreto de 23 de maio de 2000, que
"Renova concessão das entidades que menciona,
para explorar serviços de radiodifusão, e dá outras
providências".

Atenciosamente, Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.

TVR N!! 25, DE 2000
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N!! 816/00

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante do Decreto
de 23 de maio de 2000, que renova a con
cessão da Sociedade Cangussuense de
Rádio Ltda., a partir de 1!! de maio de
1994, para explorar serviços de radiodifu
são, na cidade de Canguçu, Estado do
Rio Grande do Sul.

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática; e de Cons
tituição e Justiça e de Redação (art. 54.)

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado

com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
-submeto à apreciação de Vossas Excelências. acom

panhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante do De
creto de 23 de maio de 2000, que "Renova concessão
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nadas, para explorar serviço de radiodifusão, nas lo
calidades e unidades da Federação indicadas:

• Rádio Divinópolis Ltda., concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda média na ci
dade de Divinópolis, Estado de Minas Gerais (Proces
so nº 50710.000864/93);

• Rádio Emissora Atalaia Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda média na
cidade de Guarapuava, Estado do Paraná (Processo
nº 53740.000283/93);

• Sistema Tropical de Comunicação Ltda., con
cessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Miguel Pereira, Estado do
Rio de Janeiro (Processo nº 53770.001368/99);

• Fundação Nossa Senhora Aparecida, conces
sionária de serviço de radiodifusão sonora em onda
média na cidade de Fernandópolis, Estado de São
Paulo (Processo nº 50830.001380/93);

• Rádio Metropolitana Santista Ltda., concessi
onária de serviço de radiodifusão sonora em onda
média na cidade de Santos, Estado de São Paulo
(Processo nº 50830.000922193);

• Rádio Alvorada de Estrela D'Oeste Ltda., con
cessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Estrela D'Oeste, Estado de
São Paulo (Processo nº 50830.001601/93);

• Bauru Rádio Clube Ltda., concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda média na
cidade de Bauru, Estado de São Paulo (Processo
nº 50830.000958/93);

• Rádio Fraternidade Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda média
na cidade de Araras, Estado de São Paulo (Pro
cesso nº 53830.001077/98);

• Rádio Aguas Quentes de Fernandópolis Ltda.,
concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Fernandópolis, Estado de
São Paulo (Processo nº 50830.000550/93);

• Rádio Caturité Ltda., concessionária de ser
viço de radiodifusão sonora em onda média na cida
de de Campina Grande, Estado da Paraíba (Pro
cesso nº 50730.000386/93);

• Sociedade Cangussuense de Rádio Ltda.,
concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Canguçu, Estado do Rio
Grande do Sul (Processo nº 53790.000209/94);

• Rádio São Jerônimo Ltda., concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda média na ci
dade de São Jerônimo, Estado do Rio Grande do Sul
(Processo n9 29102.002069/91);

• Rádio Surubim Ltda., concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda média na
cidade de Surubim, Estado de Pernambuco (Pro
cesso nº 291 03.000183/92);

• Rádio Cultural de Vitória Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda média na
cidade de Vitória de Santo Antão, Estado de Pernam
buco (Processo nº 29103.000703/92);

• Rádio Asa Branca De Salgueiro Ltda., conces
sionária de serviço de radiodifusão sonora em onda
média na cidade de Salgueiro, Estado de Pernambu
co (Processo nº 29103.000694/91);

• Rádio Subaé Ltda., concessionária de servi
ço de radiodifusão sonora em onda média na cida
de de Feira de Santana. Estado da Bahia (Processo
nº 53640.000112/98).

2. Observo que a renovação do prazo de vi
gência das outorgas para explorar serviços de ra
diodifusão é regida pelas disposições contidas na
Lei nº 5.785, de 23 de junho de 1972, e no Decreto
nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983, que a regula
mentou.

3. Cumpre ressaltar que os pedidos foram anali
sados pelos órgãos técnicos deste Ministério e consi
derados de acordo com os dispositivos legais aplicá
veis, demonstrando possuir as entidades as qualifica
ções necessárias à renovação da concessão.

4. Nessa conformidade, e em observância ao
que dispõem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regula
mento, Decreto n9 88.066, de 1983, submeto o assun
to à superior consideração de Vossa Excelência para
decisão e submissão da matéria ao Congresso Naci
onal, em cumprimento ao § 39 do art. 223 da Constitu
ição.

Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Minis
tro de Estado das Comunicações.

DECRETO DE 23 E MAIO DE 2000

Renova concessão das entidades
que menciona, para explorar serviços de
radiodifusão, e dá outras providências.

O Presidente da República, no uso das atribui
ções que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223. ca
put, da Constituição, 33, § 3º da Lei n9 4.117, de 27 de
agosto de 1962, e 69 da Lei nº 5.785, de 23 de junho
de 1972, e tendo em vista o disposto no art. 6º, inciso
I, do Decreto n9 88.066, de 26 de janeiro de 1983,

Decreta:

Art. 1º Fica renovada a concessão das entida
des abaixo mencionadas, para explorar, sem direito
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de exclusividade, pelo prazo de dez anos, serviço de Centenário de Araras Ltda., pela Portaria Contei nº
radiodifusão sonora em onda média: 122, de 17 de novembro de 1964, renovada pejo

I - Rádio Divinópolis Ltda., a partir de 21 de de- Decreto de 21 de julho de 1992, e transferida pelo
zembro de 1993, na cidade de Divinópolis, Estado de Decreto de 23 de setembro de 1997, para a con-
Minas Gerais, outorgada pelo Decreto nº 89.020, de 21 cessionária de que trata este inciso (Processo nº
de novembro de 1983 (Processo nº5071 0.000864/93); 53830.001077/96):

11 - Rádio Emissora Atalaia Ltda., a partir de IX - Rádio Águas Quentes de Fernandópolis
1º de maio de 1994, na cidade de Guarapuava, Ltda.,apartirde1ºdenovembrode1993,nacidade
Estado do Paraná, outorgada pela Portaria MVOP de Fernandópolis, Estado de São Paulo, outorgada
nº376, de 26 de abril de 1950, e renovada pelo De- originariamen-te-à--Rádio Cultura -c:te-F--emam:tôp01~

ereto nº 89.372, de 8 de fevereiro de 1984 (Proces- Ltda., conforme Decreto nº 48.235, de 19 de maio de
50 nº 53740.000283/93); 1960, renovada paio Decreto nº 89.534, de 9 de abril

111 - Sistema Tropical de Comunicação Ltda., a de 1984, e transferida pelo Decreto de 22 de setem-
partir de 30 de janeiro de 2000, na cidade de Miguel bro de 1997, para a concessionária de que trata este
Pereira, Estado do Rio de Janeiro, outorgada à Rádio inciso (Processo nº 50830.000550/93);
Jornal da Serra Ltda., pelo Decreto nº84.335, de 21 de X - Rádio Caturité Ltda., a partir de 1º de
dezembro de 1979, e autorizada a mudar sua denomi- novembro de 1993, na cidade de Campina Grande,
nação social para a atual, conforme Portaria nº273, de Estada da Paraíba, outorgada pelo Decreto nº 28.540,
4 de maio de 1983, do Delegado do Ministério das de 24 de agosto de 1950, e renovada pela Decreta
Comunicações no Estado do Rio de Janeiro (Proces- nº 90.418, de 8 de novembro de 1984 (Processo
50 nº 53770.001368/99); nº 50730.000386/93);

IV - Fundação Nossa Senhora Aparecida, a XI - Sociedade Cangussuense de Rádio Ltda.,
partir de 1º de maio de 1994, na cidade de Fernandó- a partir de 1º de maio de 1994, na cidade de Canguçu,
polis, Estado de São Paulo, outorgada originariamen- Estado do Rio Grande do Sul, outorgada pela Portaria
te à Rádio Educadora Rural Sociedade Ltda., pela MVOP nº 100, de 9 de março de 1959, renovada pela
Portaria MJNI nº31-B, de 28 de janeiro de 1963, reno- Portaria MC nº 116, de 29 de maio de 1984, e autori-
vada pelo Decreto nº 89.372, de 8 de fevereiro de zada a passar à condição de concessionária em virtu-
1984, e transferida pelo Decreto de 2 de fevereiro de de de aumento de potência de sua estação transmis-
1998, para a concessionária de que trata este inciso sora, conforme Decreto nº89.232, de 22 de dezembro
(Processo nº50830,001380/93); de 1983 (Processo nº 53790.000209/94);

V - Rádio Metropolitana Santista Ltda., a par- XII- Rádio São Jerônimo Ltda., a partir de 18
tir de 1º de novembro de 1993, na cidade de San- de janeiro de 1992, na cidade de São Jerônimo,
tos, Estado de São Paulo, outorgada originaria- Estada do Rio Grande do Sul, outorgada pelo DEi-
fnente à Rádio Clube de Santos S/A, conforme De- ereto nº 86.587, de 17 de novembro de 1981 (Pro-
ereto nº 1.558, de 9 de abril de 1937, renovada pelo cesso nº 29102.002069/91);
Decreto nº 90.100, de 23 de agosto de 1984, e XIII - Rádio Surubim Ltda., a partir de 1º de
transferida pelo Decreto de 5 de novembro de abril de 1992, na cidade de Surubim, Estado de
1996, para a concessionária de que trata este inci- Pernambuco, outorgada pela Portaria MC nº 58, de
50 (Processo nº 50830.000922/93); 30 de março de 1982, e autorizada a passar à COI1-

VI - Rádio Alvorada de Estrela D'oeste Ltda., dição de concessionária em virtude de aumento de
a partir de 10 de abril de 1994 na cidade de Estrela potência de sua estaçãp transmissora, conforme
D'Oeste, Estado de São Paulo, outorgada pelo De- Exposição de Motivos nº 27, de 17 de março de
ereto nº 89.476, de 23 de março de 1984 (Processo 1987, do Ministério das Comunicações (Processo
nº 50830.001601 /93); nº 29103.000183/92);

VII - Bauru Rádio Clube Ltda., a partir de 1º XIV - Rádio Cultural de Vitória Ltda., a partir
de novembro de 1993, na cidade de Bauru, Estado 18 de abril de 1993, na cidade de Vitória de Santo
de São Paulo, outorgada pelo Decreto nº 133, de Antão, Estado de Pernambuco, outorgada pelo De-
26 de abril de 1935, e renovada pelo Decreto nº91.493, creto nº88.198, de 23 de março de 1983 (Processo
de 29 de julho de 1985 (Processo nº50830.000956/93); nº 29103.000703/92):

VIII- Rádio Fraternidade Ltda., a partir de 11 XV - Rádio Asa Branca De Salgueiro Ltda., a
àe dezembro de 1994, na cidade de Araras, Estado partir de 24 de dezembro de 1991, na cidade de Sal-
de São Paulo, outorgada originariamente à Rádio Queiro, Estado de Pernambuco, outorgada pelo De-



1 - Rádio Divinópolis Ltda., a partir de 21 de de
zembro de 1993, na cidade de Divinópolis - MG;

2 - Rádio Emissora Atalaia Ltda., a partir de 12
de maio de 1994, na cidade de Guarapuava - PR;

3 - Sistema Tropical de Comunicação Ltda., a
partir de 30 de janeiro de 2000, na cidade de Miguel
Pereira - RJ;

4 - Fundação Nossa Senhora Aparecida, a par·
tir de 12 de maio de 1994, na cidade de Fernandópolis
-SP;

5 - Rádio Metropolitana Santista Ltda., a partir
de 1º de novembro de 1993, na cidade de Santos 
SP;

6 - Rádio Alvorada de Estrela D'Oeste Ltda., a
partir de 10 de abril de 1994, na cidade de Estrela
D'Oeste - SP;

7 - Bauru Rádio Clube Ltda., a partir de 1º de
novembro de 1993, na cidade de Bauru - SP;

8 - Rádio Fraternidade Ltda., a partir de 11 de
dezembro de 1994, na cidade de Araras - SP;

9 - Rádio Águas Quentes de Fernandópolis
Ltda., a partir de 1º de novembro de 1993, na cidade
de Fernandópolis - SP;

10 - Rádio Caturité Ltda., a partir de 12 de no~

vembro de 1993, na cidade de Campina Grande - PB;
11 - Sociedade Cangussuense de Rádio Ltda.,

a partir de 12 de maio de 1994, na cidade de Canguçu
-RS;

12 - Rádio São Jerônimo Ltda., a partir de 18 de
janeiro de 1992, na cidade de São Jerônimo - RS;

13 - Rádio Surubim Ltda., a partir de 12 de abril
de 1992, na cidade de Surubim - PE;

Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação.

Brasília, 23 de maio de 2000; 179º da Indepen
dência e 112º da República. - FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO, Pimenta da Veiga.

Aviso nº 998 - C. Civil.
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creto nº86.534, de 4 de novembro de 1981 (Processo cessão da Rádio São Jerônimo Ltda., a
nº29103.000694/91); partir de 18 de janeiro de 1992, para ex-

XVI - Rádio Subaé Ltda., a partir de 19 de se- piorar s:rviço~ ~e radiodifusão, ~a cida-
tembro de 1998, na cidade de Feira de Santana, Esta- de de Sao Jerommo, Estado do RIo Gran-
do da Bahia, outorgada originariamente à Rádio Su- de do ~ul. . _ . A •

baé de Freqüência Modulada Ltda., conforme Decre- . (As C~mls~oes de CI~~cla e Tecnolo-
to nº 82.115 de 15 de agosto de 1978, renovada pelo gla, Comunrcaçao e Informatlca; e de Cons-
Decreto nº 98.432, de 23 de novembro de 1989, e tituição e Justiça e de Redação (art. 54.)
transferida pelo Decreto de 31 de outubro de 1996, Senhores Membros do Congresso Nacional,
para a ~oncessionária de que trata este inciso (Pro- Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
cesso n- 5~640.0001121~8). . ., com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,

_ A~. 2- A explo!aça~ do serviço de radlOdlfu- submeto à cpreciação de Vossas Excelências,
sao, cUjas conc:ssoes s~~ renova~a~por este de- acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor
cret~, re~er-se~a pelo CO.?lgo BraSileiro de Teleco- Ministro de Estado das Comunicações, o ato cons.
mUnlcaçoes, leis subsequentes e seus regulamen- tante do Decreto de 23 de maio de 2000, que "Re-

tos. nova concessão das entidades que menciona, para
Art. 3º A renovação da concessão somente pro· explorar serviços de radiodifusão, e dá outras provi.

duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso dências". As entidades mencionadas são as seguin-
Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constitui- tes:
ção.

Senhor Primeiro Secretário.
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante do Decreto de 23 de maio de 2000, que
"Renova concessão das entidades que menciona,
para explorar serviços de radiodifusão, e dá outras
providências".

Atenciosamente, - Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.

TVR N9 26, DE 2000
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N9 816/00

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante do Decreto
de 23 de maio de 2000, que renova a con-

Brasília, 13 de junho de 2000.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília - DF.



Brasília, 17 de maio de 2000

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência o

incluso projeto de decreto que trata da renovação de
concessões, outorgadas às entidades abaixo relacio
nadas, para explorar serviço de radiodifusão, nas lo
calidades e unidades da Federação indicadas:

• Rádio Divinópolis Ltda., concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda média na ci
dade de Divinópolis, Estado de Minas Gerais (Proces
so nº 50710.000864/93);

• Rádio Emissora Atalaia Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda média na
cidade de Guarapuava, Estado do Paraná (Processo
nº 53740.000283/93);

• Sistema Tropical de Comunicação Ltda., con
cessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Miguel Pereira, Estado do
Rio de Janeiro (Processo nº 53770.001368/99);

• Fundação Nossa Senhora Aparecida, conces
sionária de serviço de radiodifusão sonora em onda
média na cidade de Fernandópolis, Estado de São
Paulo (Processo nº 50830.001380/93);

• Rádio Metropolitana Santista Ltda., concessio
nária de serviço de radiodifusão sonora em onda mé
dia na cidade de Santos, Estado de São Paulo (Pro
cesso nº 50830.000922/93);

• Rádio Alvorada de Estrela D'oeste Ltda., con
cessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Estrela D'Oeste, Estado de
São Paulo (Processo nQ 50830.001601/93);

• Bauru Rádio Clube Ltda., concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda média na
cidade de Bauru, Estado de São Paulo (Processo
nº 50830.000956/93);

• Rádio Fraternidade Ltda., concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda média na
cidade de Araras, Estado de São Paulo (Processo
nº 53830.001077/96);
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14 - Rádio Cultural de Vitória Ltda., a partir de • Rádio Águas Quentes de Fernandópolis Ltda.,

18 de abril de 1993, na cidade de Vitória de Santo concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
Antão - PE; onda média na cidade de Fernandópolis, Estado de

15 - Rádio Asa Branca de Salgueiro Ltda., a São Paulo (Processo nº 50830.000550/93);
partir de 24 de dezembro de 1991, na cidade de Sal- • Rádio Caturité Ltda., concessionária de ser-
gueiro - PE; e viço de radiodifusão sonora em onda média na ci-

16 - Rádio Subaé Ltda., a partir de 19 de setem- dade de Campina Grande, Estado da Paraíba (Pro-
bro de 1998, na cidade de Feira de Santana - BA. cesso nº 50730.000386/93);

. Brasília, 13 de junho de 2000. - Fernando Hen- • Sociedade Cangussuense de Rádio Ltda.,
rlque Cardoso. concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
EM nº 130/MC onda média na cidade de Canguçu, Estado do Rio

Grande do Sul (Processo nº 53790.000209/94);

• Rádio São Jerônimo Ltda., concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda médi~ ria ci
dade de São Jerônimo, Estado do Rio Grande do Sul
(Processo nº 29102.002069/91);

• Rádio Surubim Ltda., concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda média na
cidade de Surubim, Estado de Pernambuco (Pro
cesso n!! 29103.000183/92);

• Rádio Cultural de Vitória Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda média na
cidade de Vitória de Santo Antão, Estado de Pernam
buco (Processo nº 29103.000703/92);

• Rádio Asa Branca de Salgueiro Ltda., conces
sionária de serviço de radiodifusão sonora em onda
média na cidade de Salgueiro, Estado de Pernambu
co (Processo nº 29103.000694/91);

• Rádio Subaé Ltda., concessionária de servi
ço de radiodifusão sonora em onda média na cida
de de Feira de Santana, Estado da Bahia (Processo
nº 53640.000112/98).

2. Observo que a renovação do prazo de vi
gência das outorgas para explorar serviços de ra
diodifusão é regida pelas disposições contidas na
Lei nº 5.785, de 23 de junho de 1972, e no Decreto
nº 88.068, de 26 de janeiro de 1983, que a regula
mentou.

3. Cumpre ressaltar que os pedidos foram anali
sados pelos órgãos técnicos deste Ministério e consi
derados de acordo com os dispositivos legais aplicá
veis, demonstrando possuir as entidades as qualifica
ções necessárias à renovação da concessão.

4. Nessa conformidade, e em observância ao
que dispõem a Lei nº 5.755, de 1972, e seu Regula
mento, Decreto nº88.066, de 1983, submeto o assun
to à superior consideração de Vossa Excelência para
decisão e submissão da matéria ao Congresso Nacio
nal, em cumprimento ao § 3Q do art. 223 da Constitui
ção.



DECRETO DE 23 DE MAIO DE 2000

Renova concessão das entidades
que menciona, para explorar serviços de
radiodifusão, e' dá outras providências.

O Presidente da República, no uso das atribui
ções que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, ca
put, da Constitu ição, 33 § 32 da Lei n24.117, de 27 de
agosto de 1962, e 62 da Lei n2 5.785, de 23 de junho
de 1972, e tendo em vista o disposto no art. 62, inciso
I, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983,

Decreta:
Art. 1º Fica renovada a concessão das entida

des abaixo mencionadas, para explorar, sem direito
de exclusividade, pelo prazo de dez anos, serviço de
radiodifusão sonora em onda média:

1- Rádio Divinópolis Ltda., a partir de 21 de
dezembro de 1993, na cidade de Divinópolis,
Estado de Minas Gerais, outorgada pelo Decreto
nº 89.020, de 21 de novembro de 1983 (Processo
nº 5071 0.000864/93);

11 - Rádio Emissora Atalaia Ltda., a partir de 1º
de maio de 1994, na cidade de Guarapuava, Estado
do Paraná, outorgada pela Portaria MVOP nº376,
de 26 de abril de 1950, e renovada pelo Decreto nº
89.372, de 8 de fevereiro de 1984 (Processo nº
53740.000253/93) ;

11I - Sistema Tropical de Comunicação Ltda., a
partir de 30 de janeiro de 2000, na cidade de Miguel
Pereira, Estado do Rio de Janeiro, outorgada à Rádio
Jornal da Serra Ltda., pelo Decreto nº 84.335, de 21
de dezembro de 1979, e autorizada a mudar sua
denominação social para a atual, conforme Porta
ria nº273, de 4 de maio de 1983, do Delegado do Mi
nistério das Comunicações no Estado do Rio de Ja
neiro (Processo nº 53770.001368/99);

IV - Fundação Nossa Senhora Aparecida, a
partir de 1º de maio de 1994, na cidade de Fernandó
polis, Estado ae SãO pai.ilo,- outorgada originariamen
te à Rádio Educadora Rural Sociedade Ltda., pela
Portaria MJNI nº31-B, de 28 de janeiro de 1963, reno
vada pelo Decreto nº 89.372, de 8 de fevereiro de
1984, e transferida pelo Decreto de 2 de fevereiro de
1998, para a concessionária de que trata este inciso
(Processo nº 50830.001380/93);

V - Rádio Metropolitana Santista Ltda., a par
tir de 1Q de novembro de 1993, na cidade de San
tos, Estado de São Paulo, outorgada originaria
mente à Rádio Clube de Santos S/A, conforme De-
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Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Minis- ereto nº 1.558, de 9 de abril de 1937, renovada pelo
tro de Estado das Comunicações. Decreto nº 90.100, de 23 de agosto de 1984, e

transferida pelo Decreto de 5 de novembro de
1996, para a concessionária de que trata este inci
so (Processo nº 50830.000922/93);

VI- Rádio Alvorada de Estrela D'oeste Ltda., a
partir de 10 de abril de 1994, na cidade de Estrela
D'Oeste, Estado de São Paulo, outorgada pelo De
creto nº 89.476, de 23 de março de 1984 (Processo
nº 50830.001601/93);

VII - Bauru Rádio Clube Ltda., a partir de 1º de
novembro de 1993, na cidade de Bauru, Estado de
São Paulo, outorgada pelo Decreto nº 133, de 26 de
abril de 1935, e renovada pelo Decreto nº 91 .493, de
29 de julho de 1985 (Processo nº 50830.000956/93);

VIII- Rádio Fraternidade Ltda., a partir de 11 de
dezembro de 1994, na cidade de Araras, Estado de
São Paulo, outorgada originariamente à Rádio Cente
nário de Araras Ltda., pela Portaria CONTEL nº 122,
de 17 de novembro de 1964, renovada pelo Decreto
de 21 de julho de 1992, e transferida pelo Decreto de
23 de setembro de 1997, para a concessionária de
que trata este inciso (Processo nº53830.001 077/96);

IX - Rádio Águas Quentes de Fernandópolis
Ltda., a partir de 1º de novembro de 1993, na cidade
de Fernandópolis, Estado de São Paulo, outorgada
originariamente à Rádio Cultura de Fernandópolis
Ltda., conforme Decreto nº 48.235, de 19 de maio de
1960, renovada pelo Decreto nº 89.534, de 9 de abril
de 1984, e transferida pelo Decreto de 22 de setem
bro de 1997, para a concessionária de que trata este
inciso (Processo nº 50830.000550/93);

X - Rádio Caturité Ltda., a partir de 1º de
novembro de 1993, na cidade de Campina Gran
de, Estado da Paraíba, outorgada pelo Decreto
nº 28.540, de 24 de agosto de 1950, e renovada
pelo Decreto nº 90.418, de 8 de novembro de 1984
(Processo nº 50730.000386/93);

XI- Sociedade Cangussuense de Rádio Ltda.,
a partir de 1º de maio de 1994, na cidade de Canguçu,
Estado do Rio Grande do Sul, outorgada pela Peftafia
MVOP nº 100, de 9 de março de 1959, renovada pela
Portaria MC nº 116, de 29 de maio de 1984, e autori
zada a passar á condição de concessionária em virtu
de de aumento de potência de sua estação transmis
sora, conforme Decreto nº89.232, de 22 de dezembro
de 1983 (Processo nº 53790.000209/94);

XII- Rádio São Jerônimo Ltda., a partir de 18
de janeiro de 1992, na cidade de São Jerônimo,
Estado do Rio Grande do Sul, outorgada pelo De
creto nº 86.587, de 17 de novembro de 1981 (Pro
cesso nº 291 02.002069/91);



3 - Sistema Tropical de Comunicação Ltda., a
partir de 30 de janeiro de 2000, na cidade de Miguel
Pereira - RJ;

4 - Fundação Nossa,Senhora Aparecida, a par
tir de 1º de maio de 1994, ~a cidade de Fernandópolis
-SP;

5 - Rádio Metropolitana Santista Ltda., a partir de
1º de novembro de 1993, na cidade de Santos - SP;

6 - Rádio Alvorada de Estrela D'Oeste Ltda., a
partir de 10 de abril de 1994, na cidade de Estrela
D'Oeste - SP;

7 - Bauru Rádio Clube Ltda., a partir de 1º de
novembro de 1993, na cidade de Bauru - SP;

8 - Rádio Fraternidade Ltda., a partir de 11 de
dezembro de 1994, na cidade de Arras - SP;

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional o

32730 Sábado 17 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2000
XIII- Rádio Surubim Ltda., a par:tir de 1º de abril ato constante do Decreto de 23 de maio de 2000, que

de 1992, na cidade de Surubim, Estado de Pernam- Renova concessão das entidades que menciona,
buco, outorgada pela Portaria MC nº58, de 30 de mar- para explorar serviços de radiodifusão, e dá outras
ço de 1982, e autorizada a passar à condição de con- providências".
cessionária em virtude de aumento de potência de Atenciosamente, - Pedro Parente, Chefe da
sua estação transmissora, conforme Exposição de Casa Civil da Presidência da República.
Motivos nº 27, de 17 de março de 1987, do Ministério
das Comunicações (Processo nº 291 03.000183192); TVR Nl! 27, DE 2000

XIV - Rádio Cultural de Vitória Ltda., a partir (Do Poder Executivo)

18 de abril de 1993, na cidade de Vitória de Santo Mensagem nº 816/00
Antão, Estado de Pernambuco, outorgada pelo De-
creto nº88.198, de 23 de março de 1983 (Processo Submete à apreciação do Congres-
nº291 03.000703/92); so Nacional o ato constante do Decreto

XV _ Rádio Asa Branca de Salgueiro Ltda., a de 2~de mai~ ~e 2000, ~ue renova a co~-
partir de 24 de dezembro de 1991, na cidade de Sal- cess~o da ~adlo Surublm Ltda., a partir
gueiro, Estado de Pernambuco, outorgada pelo De- d~ 1- de abr~1 d~ 19_92, par~ explorar ser-
creto nº 86.534, de 4 de novembro de 1981 (Processo v~ços de radlodlfusao, na Cidade de Suru-
n2 291 03.000694/91); blm, E,stado d~ ~ernamb~~o..

XVI R
.d' S b . Ltd rt" d 19 d (As Comlssoes de Clencla e tecnolo-

- a 10 u ae a., a pa Ir e e se- . C . - I f . . d C." gla, omunJcaçao e n ormatlca; e e ons-
tembro de 1998, na Cidade de Feira de Santana, Esta- n . - J f d R d - (rt 54)
do da Bahia, outorgada originariamente à Rádio Su- I ulçao e us Iça e e e açao a. .
baé de Freqüência Modulada Ltda., conforme Decre- Senhores Membros do Congresso Nacional,
to nº 82.115, de 15 de agosto de 1978, renovada pelo Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
Decreto nº 98.432, de 23 de novembro de 1989, e com o § 3º do art. 223, da Constituição Federal, sub-
transferida pelo Decreto de 31 de outubro de 1996, meto à apreciação de Vossas Excelências, acompa-
para a concessionária de que trata este inciso (Pro- nhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
cesso nº 53640.000112198). de Estado das Comunicações, o ato constante do De-

Art. 2º A exploração do serviço de radiodifusão, ereto de 23 de maio de 2000, que "Renova concessão
cujas concessões são renovadas por este decreto, re- das entidades que menciona, para explorar serviços
ger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunica- de radiodifusão, e dá outras providências". As entida-
ções, leis subseqüentes e seus regulamentos. des mencionadas são as seguintes:

Art. 3º A renovação da concessão somente pro- 1 - Rádio Divinópolis Ltda., a partir de 21 de
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso dezembro de 1993, na cidade de Divinópolis -
Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constitui- MG;
ção. 2 - Rádio Emissora Atalaia Ltda., a partir de

Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de 1º de maio de 1994, na cidade de Guarapuava -
sua publicação. PR;

Brasília, de de 2000; 1792º da Independência e
112º da República. - FERNANDO HENRIQUE
CARDOSO, Pimenta da Veiga.

-Aviso nº 998 - C. Civil.

Brasília, 13 de junho de 2000

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília - DF
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9 - Rádio Águas Quentes de Fernandópolis • Rádio Alvorada de Estrela D'oeste Ltda., con-
Ltda., a partir de 12 de novembro de 1993, na cidade cessionária de serviço de radiodifusão sonora em
de Fernandópolis - SP; onda média na cidade de Estrela D'Oeste, Estado de

10 - Rádio Caturité Ltda., a partir de 12 de no- São Paulo (Processo nº 50830.001601/93);
vembro de 1993, na cidade de Campina Grande - PB; • Bauru Rádio Clube Ltda., concessionária

11 - Sociedade Cangussuense de Rádio Ltda., de s,erviço de radiodifusão sonora em onda média,
a partir de 12 de maio de 1994, na cidade de Canguçu na cidade de Bauru, Estado de São Paulo (Proces-
- RS; 50 nº 50830.000956/93);

12 - Rádio São Jerônimo Ltda., a partir de 1º de • Rádio Fraternidade Ltda. concessionária
janeiro de 1992, na cidade de São Jerônimo - RS; de serviço de radiodifusão sonor~ em onda média

13 - Rádio Surubim Ltda., a partir de 1º de abril na cidade de Araras, Estado de São Paulo (Pro-
de 1992. na cidade de Surubim - PE; cesso nº 53830.001 077/96);

14 -.Rádio Cultural ~e Vitória Lt??: a partir de • Rádio Águas Quentes de Fernandópolis Ltda.,
18 ~e abril de 1993, na Cidade de Vitoria de Santo concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
Antao - PE; , , ,ondamédia na cidade de Fernandópolis, Estado de-

, 15 - Radlo Asa Branca de Salg~elro Ltda, , a São Paulo (Processo nº 50830.000550/93);
partir de 24 de dezembro de 1991, na Cidade de Sal- R'd' C t 't" Ltd . ", d
gueiro _ PE' e . • a '? ,a U~I e a., conceSSIOna!l~ e se~-

" '"' ViÇO de radlodlfusao sonora em onda media na CI-
16 - Radlo ~ubae Ltda., ~partir de 19 de setem- dade de Campina Grande, Estado da Paraíba (Pro-

bro de 19~~, na cld~~e de Feira de Santana - BA. cesso nº 50730.000386/93);
Braslha, 13 de Junho de 2000. - Fernando Hen- S 'd d C d R "d' Ltd

rique Cardoso. • . oc~e. a e a~gussuen~e, e _ a 10 a"
conceSSlonarla de serviço de radlodlfusao sonora em

Em nº 130/MC onda média na cidade de Canguçu, Estado do Rio
Brasília, 17 de maio de 2000 Grande do Sul (Processo nº 53790.000209/94);

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, • Rádio São Jerônimo Ltda., concessionária de
Submeto à consideração de Vossa Excelência o serviço de radiodifusão sonora em onda média na ci-

incluso projeto de decreto que trata da renovação de dade de São Jerônimo, Estado do Rio Grande do Sul
concessões, outorgadas às entidades abaixo relacio- (Processo n!! 29102.002069/91);
nadas, para explorar serviço de radiodifusão, nas 10- • Rádio Surubim Ltda., concessionária dê'
calidades e unidades da Federação indicadas: serviço de radiodifusão sonora em onda média na

• Rádio Divinópolis Ltda., concessionária de cidade de Surubim, Estado de Pernambuco (Pro-
serviço de radiodifusão sonora em onda média na ci- cesso nº 291 03.000183/92):
dade de Divinópolis, Estado de Minas Gerais (Proces- • Rádio Cultural de Vitória Ltda., concessionária
so nº 50710.000864/93); de serviço de radiodifusão sonora em onda média na

• Radio Emissora Atalaia Ltda., concessionária cidade de Vitória de Santo Antão, Estado de Pernam-
de serviço de radiodifusão sonora em onda média na buco (Processo n!! 29103.000703/92); .
cidade de Guarapuava, Estado do Paraná (Processo • Rádio Asa Branca de Salgueiro Lida., conces-
nº 53740.000283/93); sionária de serviço de radiodifusão sonora em onda

• Sistema Tropical de Comunicação Ltda., con- média na cidade de Salgueiro, Estado de Pernambu-
cessionária de serviço de radiodifusão sonora em co (Processo nº 29103.000694/91):
onda média na cidade de Miguel Pereira, Estado do • Rádio Subaé Ltda., concessionária de serviço
Rio de Janeiro (Processo nº 53770.001368/99); de radiodifusão sonora em onda média na cidade de

• FUl')dação Nossa Senhora Aparecida, conces- Feira de Santana, Estado da Bahia (Processo nº·
sionária de serviço de radiodifusão sonora em onda 53640.000112/98). .!

média na cidade de Fernandópolis, Estado de São 2. Observo que a renovação do prazo de vigên-
Paulo (Processo n!! 50830.001380/93); cia das outorgas para explorar serviços de radiodifu-

• Rádio Metropolitana Santista Ltda., concessio- são é regida pelas disposições contidas na Lei nº
nária de serviço de radiodifusão sonora em onda má- 5.785, de 23 de junho de 1972, c no Decreto nº
dia na cidade de Santos, Estado de São Paulo (Pro- 88.066, de 26 de janeiro de 1983, que a regulamen-
cesso nº 50830.000922/93); tou. '"
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3. Cumpre ressaltar que os pedidos foram

analisados pelo.5_ó.rgãos técnicos deste Ministério
e considerados de acordo com os dispositivos le
gais aplicáveis, demonstrando possuir as entida
des as qualificações necessárias à renovação da
concessão.

4. Nessa conformidade, e em observância ao
que dispõem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regula
mento, Decreto nº 88.066, de 1983, submeto o assun
to à superior consideração de Vossa Excelência para
decisão e submissão da matéria ao Congresso Naci
onal, em cumprimento ao § 3º do art. 223 da Constitui
ção.

Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Minis-
tro de Estad.o....das Clo!o~mWl.LuLUni.l.tJca~çl""õl.l:õet>1s~ _

DECRETO DE 23 DE MAIO DE 2000

Renova concessão das entidades
que menciona, para explorar serviços de
radiodifusão, e dá outras providências.

O Presidente da República, no uso das atribui
ções que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, ca
put, da Constituição, 33, § 3º, da Lei nº 4.117, de 27
de agosto de 1962, e 6º da Lei nº 5.785, de 23 de ju
nho de 1972, e tendo em vista o disposto no art. 6º, in
ciso I, do Decreto nº 88.066, de janeiro de 1983, De
creta:

Art. 1º Fica renovada a concessão das entida
des abaixo mencionadas, para explorar, sem direito
de exclusividade, pelo prazo de dez anos, serviço de
radiodifusão sonora em onda média:

1- Rádio Divinópolis Ltda., a partir de 21 de
dezembro de 1993, na cidade de Divinópolis,
Estado de Minas Gerais, outorgada pelo Decreto
nl! 89.020, de 21 de novembro de 1983 (Processo
nº 50710.000864/93); -- ----- - -

-11 - Rádio Emissora Atalaia-Uda., a partir de
1º de maio de 1994, na cidade de Guarapuava,
Estado do Paraná, outorgada pela Portaria MVOP
n!! 376, de 26 de abril de 1950, e renovada pelo De
creto n!! 89.372, de 8 de fevereiro de 1984 (Proces
so n!! 53740.000283/93);

11I- Sistema Tropical de Comunicação Ltda., a
partir de 30 de janeiro de 2000, na cidade de Miguel
Pereira, Estado do Rio de Janeiro, outorgada à Rádio
Jornal da Serra Ltda., pelo Decreto n!! 84.335, de 21
de dezembro de 1979, e autorizada a mudar sua de
nominação social para a atual, conforme Portaria nl!
273, de 4 de maio de 1983, do DeleRado do Ministério
das Comunicações no Estado do Rio de Janeiro (Pro
cesso nll 53770.001368/99);



TVR N!! 28, DE 2000
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N!! 816/00

A Sua Excelência o Senhor
Deputado UBIRATAN AGUIAR
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília - DF

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante do Decreto
de 23 de maio de 2000, que renova a con
cessão da Rádio Cultural de Vitória Ltda.,
a partir de 18 de abril de 1993, para ex
plorar serviços de radiodifusão, na cida
de de Vitória de Santo Antão, Estado de
Pernambuco.

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática; e de Cons
tituição e Justiça e de Redação (art. 54.)

Senhor Primeiro Secretário
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete á apreciação do Congresso Nacional o
ãto constante aóTIecrefOâEf23âemato-ae"'2000, que
"Renova concessão das entidades que menciona,
para explorar serviços de radiodifusão e dá outras
providências".

Atenciosamente, - Pedro Parente - Chefe da
Casa Civil da p'residência da República.

Brasrlia, 13 de junho de 2000.

Aviso nº 998 - C. Civil.

. Senhores Membros do Congresso Nacional.
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado

com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom
p~nhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante do De
creto'de 23 de maio de 2000. que "Renova concessão
das entidades que menciona, para explorar serviços
de radiodifusão, e dá outras providências". As entida
des mencionadas são as seguintes:

1 - Rádio Divinópolis Ltda., a partir de 21 de de
zembro de 1993, na cidade de Divinópolis - MG;

2 - Rádio Emissora Atalaia Ltda., a partir de 12
de maio de 1994, na cidade de Guarapuava - PR;
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XI - Sociedade Cangussuense de' Rádio Brasília, 23 de maio de 2000; 179º da-tndepen-

Ltda., a partir de 1º de maio de 1994, na cidade de dência e 112º da República. - Fernando Henrique
Canguçu, Estado do-Rte-Grande do Sul, outorgada Cardo.o.
pela Portada MVOP nº 100, de 9 de março de
1959. renovada pela Portaria MC nº 116, de 29 de
maio de 1984. e autorizada a passar à condição de
concessionária em virtude de aumento de potên
cia de sua estação transmissora, conforme Decre
to nº 89.232, de 22 de dezembro de 1983 (Proces
so nº 53790.000209/94);

XII- Rádio São Jerônimo Ltda., a partir de 18 de
janeiro de 1992, na cidade de São Jerônimo. Estado
do Rio Grande do Sul, outorgada pelo Decreto nº
86.587. de 17 de novembro de 1981 (Processo n2

29102.002069/91 );
XIII Rádio Su.wbim Ltda , a partir de 1º de

abril de 1992. na cidade de Surubim, Estado de
Pernambuco, outorgada pela Portaria MC nº58, de
30 de março de 1982, e autorizada a passar à con
dição de concessionária em virtude de aumento de
potência de sua estação transmissora, conforme
Exposição de Motivos nº 27; de 17 de março de
1987, do Ministério das Comunicações (Processo
nº 29103.000183/92);

XIV - Rádio Cultural de Vitória Ltda.• a partir
18 de abril de 1993, na cidade de Vitória de Santo
Antão, Estado de Pernambuco. outorgada pelo De
creto nº 88.198, de 23 de março de 1983 (Processo
nº 29103.000703/92); ,

XV - Rádio Asa Branca de Salgueiro Ltda., a
partir de 24 de dezembro de 1991, na cidade de Sal
gueiro. Estado de Pernambuco. outorgada pelo De
creto nº ~6.534. de 4 de novembro de 1981 (Processo
nº 291 03.000694/91); ','

XVI - Rádio Subaé Ltda,., a partir de 19 de se
tembro de 1998. na cidade de Feira de Santana, Esta
do da Bahia. _outorgada..originariamente à Rádio Su
baé de Freqüência Modulada Ltda., conforme Decre
to nº 82.115, de 15 de agosto de 1978, renovada pelo
Decreto nº 98.432. de 23 de novembro de 1989, e
transferida pelo Decreto de 31 de outubro de 1996,
para a concessionária de ,que trata este inciso (Pro
cesso nº 53640.000112/98).

Art. 2º A exploração do serviço de radiodifusão,
cujas concessões são renovadas por este decreto, re
ger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunica
ções. leis subseqüentes e seus regulamentos.

Art. 3º A renovação da concessão somente produ
zirá efeitos legais após deliberação do Congresso Naci
onal, nos termos do § 3º do art. 223 da Cl;mstituição.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.



EM nº 130/MC

Brasília, 17 de maio de 2000.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência o

incluso projeto de decreto que trata da renovação de
concessões, outorgadas às entidades abaixo relacio
nadas, para explorar serviço de radiodifusão, nas lo
calidades e Unidades da Federação indicadas:

'. Rádio Divinópolis Ltda., concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda média na ci
dade de Divinópolis, Estado de Mine sGerais (Proces
so nº 5071 0.0008.64/93);

12 - Rádio São Jerônimo Ltda., a partir de 18 de
janeiro de 1992, na cidade de São Jerônimo - RS;

13 - Rádio Surubim Ltda., a partir de 1º de abril
de 1992, na cidade de Surubim - PE

14 - Rádio Cultural de Vitória Ltda., a partir de
18 de abril de 1993, na cidade de Vitória de Santo 
Antão - PE;

15 - Rádio Asa Branca de Salgueiro Ltda., a
partir de 24 de dezembro de 1991, na cidade de Sal
gueiro - PE; e

16 - Rádio Subaé Ltda., a partir de 19 de setem
bro de 1998, na cidade de Feira de Santana - BA.
Brasília, 13 de junho de 2000. - Fernando Henrique
Cardoso.
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3 - Sistema Tropical de Comunicação Ltda., a • Rádio Emissora Atalaia Ltda., concessionária

partir de 30 de janeiro de 2000, na cidade de Miguel de serviço de radiodifusão sonora em onda média na
Pereira - RJ; cidade de Guarapuava, Estado do Paraná (Processo

4- Fundação Nossa Senhora Aparecida, a par- nº 53740.000283/93);
tir de Iº de maio de 1994, na cidade de Fernandópolis • Sistema Tropical De Comunicação Ltda., con-
,- SP; cessionária de serviço de radiodifusão sonora em

5 - Rádio Metropolitana Santista Ltda,., a partir onda média na cidade de Miguel Pereira, Estado do
de 1º de novembro de 1993, na cidade de Santos - Rio de Janeiro (Processo nº 53770.001368/99);

SP; .~. Funqªção Nossa Senhora Aparecida, conces-
6 - Rádio Alvorada de Estrela D'Oeste Ltda., a sionária de serviço de radiodifusão sonora em onda

partir de 10 de abril de 1994, na cidade de Estrela média na cidade de Fernandópolis, Estado de São
D'Oeste - SP; Paulo (Processo nº 50830.001380/93);

7 - Bauru Rádio Clube Ltda., a partir de 1º de • Rádio Metropolitana Santista Ltda., concessio-
novembro de 1993, na cidade de Bauru - SP; nária de serviço de radiodifusão sonora em onda mé-

8 - Rádio Fraternidade Ltda., a partir de 11 de dia na cidade de Santos, Estado de São Paulo (Pro-
dezembro de 1994, na cidade de Araras - SP; cesso nº 50830.000922/93);

9 - Rádio Águas Quentes de Fernandópolis • Rádio Alvorada de Estrela D'oeste Ltda., con-
Ltda., a partir de 1º de novembro de 1993, na cidade cessionária de serviço de radiodifusão sonora em
de Fernandópolis - SP; onda média na cidade de Estrela D'Oeste, Estado de

10 - Rádio Caturité Ltda., a partir de 1º de no- São Paulo (Processo nº50830.001601)93;
\lembro de 1993, na cidade de Campina Grande - PB; • Bauru Rádio Clube Ltda., concessionária de

11 - Sociedade Cangussuense de Rádio Ltda., a serviço de radiodifusão sonora em onda média na ci-
partir de 12 de maio de 1994, na cidade de Canguçu - dade de Bauru, Estado de São Paulo (Processo nº
R.S', 50830.000956/93);

• Rádio Fraternidade Ltda., concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda média na ci
dade de Araras, Estado de São Paulo (Processo nº
53830.001077/96);

• Rádio Águas Quentes De Fernandópolis Ltda.,
concessionária de serviço de radiodifusão-sonora-em
onda média na cidade de Fernandopólis, Estado de
São Paulo (Processo nº 50830.000550/93);

• Rádio Caturité Ltda., concessionária de servi
ço de radiodifusão sonora em onda média na cidade
de Campina Grande, Estado da Paraíba (Processo nº
50730.000386/93);

• Sociedade Cangussuense de Rádio Ltda.,
concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Canguçu, Estado do Rio
Grande do Sul (Processo nº 53790.000209/94);

• Rádio São Jerônimo Ltda., concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em ondaa média na
cidade de São Jerônimo, Estado do Rio Grande do
Sul (Processo nº 29102.002069/01 ;

• Rádio Surubim Ltda., concessonária de servi
ço de radiodifusão em onda média na cidade de Sur
bim, Estado de Pernambuco (Processo nº
29103.000183/92);

• Rádio Cultural de Vitória Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda média na



VI- Rádio Alvorada de Estrela D'oeste Ltda., a
partir de 10 de abril de 1994, na cidade de Estrela
D'Oeste, Estado de São Paulo, outorgada pelo Decre
to nº 89.476, de 23 de março de 1984 (Processo nº
50830.001601/93);

VII- Bauru Rádio Clube Ltda., a partir de 1º de
novembro de 1993, na cidade de Bauru, Estado de
São Paulo, outorgada pelo Decreto nº 133, de 26 de
abril de 1935, e renovada pelo Decreto nº 91.493, de
29 de julho de 1985 (Processo nº 50830.000956/93);

VIII- Rádio Fraternidade Ltda., a partir de 11 de
dezembro de 1994, na cidade de Araras, Estado de
São Paulo, outorgada originariamente à Rádio Cente
nário -de Araras Ltda., pela -Põrfãna Contei nº 122, de
17 de novembro de 1964, renovada pela Decreto de
21 de julho de-1992, e transferida f>elo-ge~reto de 23
de setembro de 1997, para a concessionária de que
trata este inciso (Processo nº 53830.001077/96);

IX - Rádio Águas Quentes de Fernandópolis
Ltda., a partir de 1º de novembro de 1993, na cidade
de Fernandópolis, Estado de São Paulo, outorgada

_DECRELQJ1E 23 DE MAIO DE 2000

Renova concessão das entidades
que menciona, para explorar serviços de
radiodifusão, e dá outras providências.

O Presidente da República, no uso das atribui
ções que lhe conferem os arts. 8'4, inciso IV, e 223, ca
put, da Constituição, 33, § 3º da Lei nº 4.117, de 27 de
agosto de 1962, da Lei nº 5.785, de 23 de junho de
1972, e tendo em vista o disposto no art. 6º, inciso I,
do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983,

Decreta:
Art. 1º Fica renovada a concessão das entida

des abaixo mencionadas, para explorar, sem direito
de exclusividade, pelo prazo de dez anos, serviço de
radiodifusão sonora em onda média:

1- Rádio Divinópolis Ltda., a partir de 21 de de
zembro de 1993, na cidade de Divinópolis, Estado de
Minas Gerais, outorgada pelo Decreto nº 89.020, de 21
de novembro de 1983 (Processo nº 5071 0.000864/93);

11 - Radio Emissora Atalaia Ltda., a partir de 1º
de maio de 1994, na cidade de Guarapuava, Estado
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cidade de Vitória de Santo Antão, Estado de Pernam- do Paraná, outorgada pela Portaria MVOP nº 376, de
buco (Processo nº 29103.00070/93); 26 de abril de 1950, e renovada pelo Decreto n!l

• Rádio asa Branca de Salgueiro Ltda., conces- 89.372, de 8 de fevereiro de 1984 (Processo nº
sionária de serviço de radiodifusão sonora em onda 53740.000283/93);
média na cidade de Salgueiro, Estado de Pernambu- 111- Sistema Tropical de Comunicação Ltda., a
co (Processo nº 29103.000694/91); partir de 30 de janeiro de 2000, na cidade de Miguel

• Rádio Subaé Ltda., concessionária de serviço Pereira, Estado do Rio de Janeiro, outorgada à Rádio
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Jornal da Serra Ltda., pelo Decreto nº 84.335, de 21
Feira de Santana, Estado da Bahia (Processo nº de dezembro de 1979, e-autorizada a mudar sua de~
53640.0001-12198)-. - - nominação so~ial para a a~ual,__co~forme Portari?__nº_

2. Observo que a renovação do prazo de vigência 273, de 4 d~ ma~o de 1983, do Dele~ado do M!nistério
das outorgas para explorar serviços de radiodifusão é das Comunlcaçoes no Estado do RIo de Janeiro (Pro-
regida pelas disposições contidas na Lei nº 5.785, de cesso nº 53770.001368/99);
23 de junho de 1972, e no Decreto nº 88.066, de 26 de IV - Fundação Nossa Senhora Aparecida, a
janeiro de 1983, que a regulamentou. partir de 1º de maio de 1994, na cidade de Fernandó-

3. Cumpre ressaltar que os pedidos foram anali- poli~, Est~do de São Paulo, outorg~da originariamen-
sados pelos órgãos técnicos deste Ministério e consi- te a ~ádlo Ed~cadora Rural ~ocle.dade Ltda., pela
derados de acordo com os dispositivos legais aplicáp Portana MJNI n- 31-B~ de 28 de Janeiro de 1963,. reno-
veis, demonstrando possuir as entidades as qualifica- vada pelo Decr~to n- 89.372, de 8 de feverel!o de
ções necessárias à renovação da concessão. 1984, e transfenda pe,lo D~creto de 2 de fevere~ro .de

4. Nessa conformidade, e em observância ao 1998, para ~ concesslonána de.que trata este mClso
que dispõem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regula- (Processo n ~0830.001 ~80/93), . .
mento Decreto nº 88.066 de 1983 submeto o assun- V - Radlo Metropolitana Santlsta Ltda., a partir
to à s~perior consideraçã~ de Vos~a Excelência para de 1º de nov:mbro de 1993, na cid~~e ~e Santos,
decisão e submissão da matéria ao Congresso Naci- E~t~do de Sao Paulo, outorgada ongmanamente-~
onal, em cumprimento ao § 3º do art, 223 da Constitu- Radlo Clube de Santos SIA, conforme Decreto n-
ição. 1~558, de 9 de abril de 1937, renovada pelo ~ecreto

Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Ministro n- 90.100, de 23 de agosto de 1984, e transfenda p~lo
de Estado das Comunicações. D~~reto de 5 de novembro de 1~9~, para a concesslo

nana de que trata este InCISO (Processo n2

50830.000922193);



Aviso nº 998 - C. Civil

MENSAGEM N2 816/00

Brasflia, em 13 de junho de 2000.

TVR N!! 29, DE 2000
(Do Poder Executivo)

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante do Decreto
de 23 de maio de 2000, que renova a con
cessão da Rádio Asa Branca de Salguei
ro Ltda., a partir de 24 de dezembro de
1991, para explorar serviços de radiodifu
são, na cidade de Salgueiro, Estado de
Pernambuco.

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática; e de Cons
tituição e Justiça e de Redação (art. 54.)

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante do Decreto de 23 de maio de 2000, que
"Renova concessão das entidades que menciona,
para explorar serviços de radiodifusão, e dá outras
providências".

Atenciosamente, - Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado

com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências. acom
panhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante do De
creto de 23 de maio de 2000, que "Renova concessão
das entidades que menciona, para explorar serviços
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originariamente à Rádio Cultura de -Fernandópolis para a concessionária de que trata este inciso (Pro-
Ltda., conforme Decreto nº 48.235, de 19 de maio de cesso nº 53640.000112198).
1960, renovada pelo Decreto nº 89.534, de 9 de abril Art. 2º A exploração do serviço de radiodifusão,
de 1984, e transferida pelo Decreto de 22 de setem- cujas concessões são renovadas por este Decreto,
bro de 1997, para a concessionária de que trata este reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunica-
inciso (Processo nº 50830.000550/93); ções, leis subseqüentes e seus regulamentos.

X - Rádio Caturité Ltda., a partir de 1º de no- Art.3º A renovação da concessão somente produ-
vembro de 1993, na cidade de Campina Grande, zirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacio-
Estado da Paraíba, outorgada pelo Decreto nº nal, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição.
28.540, de 24 de agosto de 1950, e renovada pero Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de
-Decreto nº 90.418, de 8 de novembro de 1984 (Pro- sua publicação.
cesso nº 50730.000386/93); Brasflia, 23 de maio de 2000; 179º da Indepen-

XI - Sociedade Cangussuense de Rádio Ltda., dência e 112º da República. - Fernando Henrique
a partir de 1º de maio de 1994, na cidade de Canguçu, Cardoso.
Estado do Rio Grande do Sul, outorgada pela Portaria
MVOP nº 100, de 9 de março de 1959, renovada pela
Portaria MC nº 116, de 29 de maio de 1984, e autori
zada a passar á condição de concessionária em virtu
de de aumento de potência de sua estação transmis
sora, conforme Decreto nº 89.232, de 22 de dezem
bro de 1983 (Processo nº 53790.000209/94);

XII - Rádio São Jerônimo Ltda., A partir de 18
de janeiro de 1992, na cidade de São Jerônimo, Esta
do do Rio Grande do Sul, outorgada pelo Decreto nº
86.587, de 17 de novembro de 1981 (Processo nº
29102.002069/91 );

XIII- Rádio Surubim Ltda., A partirde 1º de abril
de 1992, na cidade de Surubim, Estado de Pernam
buco, outorgada pela Portaria MC nº 58, de 30 de
março de 1982, e autorizada a passar á condição de
çpncessionária em virtude de aumento de potência
de sua estação transmissora, conforme Exposição de
Motivos nº 27, de 17 de março de 1987, do Ministério
das Comunicações (Processo nº 29103.000183/92);

XIV - Rádio Cultural de Vitória Ltda., a partir de
18 de abril de 1993, na cidade de Vitória de Santo
Antão, Estado de Pernambuco, outorgada pelo De
creto nº 88.198, de 23 de março de 1983 (Processo nº
29103.000703/92);

XV - Rádio Asa Branca de Salgueiro Ltda., a
partir de 24 de dezembro de 1991 , na cidade de Sal
gueiro, Estado de Pernambuco, outorgada pelo De
creto nº 86.534, de 4 de novembro de 1981 (Processo

_nº 29103.000694/91 );
XVI - Rádio Subaé Ltda., a partir de 19 de se

tembro de 1998, na cidade de Feira de Santana, Esta
do da Bahia, outorgada originariamente à Rádio Su
baé de Freqüência Modulada Ltda., conforme Decre
to nº 82.115, de 15 de agosto de 1978, renovada pelo
Decreto nº 98.432, de 23 de novembro de 1989, e
transferida pelo Decreto de 31 de outubro de 1996,



Brasília, em 17 de maio de 2000

., Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência o

incluso projeto de decreto que trata da renovação de
concessões, outorgadas às entidades abaixo relacio-
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de radiodifusão, e dá outras providências". As entida- nadas, para explorar serviço de radiodifusão, nas 10-
des mencionadas são as seguintes: calidades e Unidades da Federação indicadas:

1 - Rádio Oivinópolis Ltda., a partir de 21 de de- • Rádio Oivinópolis Ltda., concessionária de
zembro de 1993, na cidade de Oivinópolis - MG; serviço de radiodifusão sonora em onda média na ci-

2 - Rádio Emissora Atalaia Ltda., a partir de 1º dade de Oivinópolis, Estado de Minas Gerais (Proces-
de maio de 1994, na cidade de Guarapuava - PR.;· so nº 50710.000864/93);

3 - Sistema Tropical de Comunicação Ltda., a • Rádio Emissora Atalaia Ltda., concessionária
partrr de 30 de janeiro de 2000, na cidade de Miguel de serviço de radiodifusão sonora em onda média na
Pereira - RJ; cidade de Guarapuava, Estado do Paraná (Processo

4 - Fundação Nossa Senhora Aparecida, a par- nº 53740.000283/93);
ti,r de 1!! de maio de 1994, na cidade de Fernandópolis • Sistema Tropical de Comunicação Ltda., Con-
- SP; . . .. . cessionária de serviço de radiodifusão sonora em

·5- Radlo Metropolitana San~lsta Ltda., a partir onda média na cidade de Miguel Pereira, Estado do
de 12 de novembro de 1993, na cidade de Santos - Rio de Janeiro (Processo nº 53770.001368/99);

SP.; • Fundação Nossa Senhora Aparecida, Conces-
6 - Rádio Alvorada de Estrela O'Oeste ltda., a sionária de serviço de radiodifusão sonora em onda

partir de 10 de abril de 1994, na cidade de Estrela média na cidade de Fernandópolis, Estado de São
O'Oeste - SP; Paulo (Processo nº 50930.001380/93);

7 - Bauru Rádio Clube Ltda., a partir de 12 de
novembro de 1993, na cidade de Bauru _ SP; • Rádio Metropolitana Santista Ltda., concessio-

nária de serviço de radiodifusão sonora em onda mé-
8 - Rádio Fraternidade Ltda., a partir de 11 de dia na cidade de Santos, Estado de São Paulo (Pro-

dezembro de 1994, ·na cidade de Araras - SP; cesso nº 50830.000922/93);
9 - Rádio Águas Quentes de Fernandópolis

Ltda., a partir de 1º de novembro de 1993, na cidade • Rádio Alvorada de Estrela O'oeste ltda., con-
de Fernandópolis _ SP.; cessionária de serviço de radiodifusão sonora em

onda média na cidade de Estrela O'Oeste, Estado de
10 - Rádio Caturité Ltda., a partir de 1º de no- São Paulo (Processo nº 50830.001601/93);

vembro de 1993, na cidade de Campina Grande - PB;
11 - Sociedade Cangussuense de Rádio ltda., • Bauru Rádio Clube ltda., concessionária de

a partir de 1!! de maio de 1994, na cidade de Canguçu serviço de radiodifusão sonora em onda média na ci-
_ RS; dade de Bauru, Estado de São Paulo (Processo nº

12 - Rádio São Jerônimo Ltda., a partir de 18 de 50830.000956/93);
janeiro de 1992, na cidade de São Jerônimo - RS; • Rádio Fraternidade ltda., concessionária de

13 - Rádio Surubim ltda., a partir de 1!! de abril serviço de radiodifusão sonora em onda média na ci-
de 1992, na cidade de Surubim _ PE; dade de Araras, Estado de São Paulo (Processo nº

14 - Rádio Cultural de Vitória Ltda., a partir de 53830.001077/96);
18 de abril de 1993, na cidade de Vitória de Santo • Rádio Águas Quentes de Fernandópolis Ltda.,
Antão - PE; concessionária de serviço de radiodifusão sonora em

15 - Rádio Asa Branca de Salgueiro ltda., a onda média na cidade de Fernandópolis, Estado de
partir de 24 de dezembro de 1991, na cidade de Sal- São Paulo (Processo nº 50830.000550/93);
gueiro - PE; e • Rádio Caturité Ltda., concessionária de servi-

16 - Rádio Subaé Ltda., a partir de 19 de setem- ço de radiodifusão sonora em onda média na cidade
bro de 1998, na cidade de Feira de Santana - BA. de Campina Grande, Estado da Paraíba (Processo nº

Brasília, em 13 de junho de 2000. - Fernando 50730.000386/93);
Henrique Cardoso. • Sociedade Cangussuense de Rádio Ltda.,
EM. nQ 130/MC. concessionária de serviço de radiodifusão sonora em

onda média na cidade de Canguçu, Estado do Rio
Grande do Sul (Processo nº 53790.000209/94);

• Rádio São Jerônimo Ltda., concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda média na ci
dade de São Jerônimo, Estado do Rio Grande do Sul
(Processo nº 291 02.002069/91);



DECRETO DE 23 DE MAIO DE 2000

Renova concessão das entidades
que menciona, para explorar serviços de
radiodifusão, e dá outras providências.

o Presidente da República, no uso das atribui
ções que lhe conferem os arts. 84, IV, e 223, caput,
da Constituição, 33, § 3º, da Lei nº 4.117, de 27 de
agosto de 1962, e 6º da Lei nº 5.785, de 23 de junho
de 1972, e tendo em vista o disposto no art. 6º, inciso
I, do Decreto nº 68.086, de 26 de janeiro de 1983,

Decreta:
Art. 1º Fica renovada a concessão das entida

des abaixo mencionadas, para explorar, direito de ex
clusividade, pelo prazo de dez anos, serviço de radio
difusão sonora em onda média:
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• Rádio Surubim Ltda., concessionária de servi- 1- J:1ádio Divinópolis Ltda., a partir de 21 de de-
ço de radiodifusão sonora em onda média na cidade zembro de 1993, na cidade de Divinopólis, Estado de
de Surubim, Estado de Pernambuco (Processo nº Minas Gerais, outorgada pelo Decreto nº 89.020, de
29103.000183/92): 21 de novembro de 1983 (Processo nº

• Rádio Cultural de Vitória Ltda., concessionária 5071 0.000864/93~
de serviço de radiodifusão sonora em onda média na 11- Rádio Emissora Atalaia Ltda., a partir de 1º
cidade de Vitória de Santo Antão, Estado de Pernam- de maio de 1994, na cidade de Guarapuava, Estado
buco (Processo nº 291 03.000703/92); do Paraná, outorgada pela Portaria MVOP nº 376, de

• Radio Asa Branca de Salgueiro Ltda., conces- 26 de abril de 1950, e renovada pelo Decreto nº
sionária de serviço de radiodifusão sonora em onda 89.372, de 8 de fevereiro de 1984 (Processo nº
média na cidade de Salgueiro, Estado de Pernambu- 53740.000283/93);
co (Processo nº291 03.000694/91): 111 - Sistema Tropical de Comunicação Ltda., a

partir de 30 de janeiro de 2000,na cidade de Miguel
• Rádio Subaé Ltda., concessionária de serviço Pereira, Estado do Rio de Janeiro, outorgada à Rádio

de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Jornal da Serra Ltda., pelo nº 84.335, de 21 de de-
Feira de Santana, Estado da Bahia (Processo nº zembro de 1979, e autorizada a mudar suà denomi-
53640.000112/98). nação social para conforme Portaria nº 273, de 4 de

2. Observo que a renovação do prazo de vigência maio de 1983, do Delegado do Ministério das Comu-
das outorgas para explorar serviços de radiodifusão é nicações no Estado do Rio de Janeiro (Processo nº
regida pelas disposições contidas na Lei nº 5.785, de 53770.001368/99);
23 de junho de 1972, e no Decreto nº 88.066, de 26 de IV _ Fundação Nossa Senhora Aparecida, a
janeiro de 1983, que a regulamentou. partir de 1º de maio de 1994, na cidade de Fernandó-

3. Cumpre ressaltar que os pedidos foram anali- polis, Estado de São Paulo, outorgada originariamen-
sados pelos órgãos técnicos deste Ministério e consi- te à Rádio Educadora Rural Sociedade Ltda., pela
derados de acordo com os dispositivos legais aplicá- Portaria MJNI nº 31-B, de 28 de janeiro de 1963, reno-
veis, demonstrando possuir as entidades as qualifica- vada pelo Decreto nº 89.372 de 8 de fevereiro de
ções necessárias à renovação da concessão. 1984, e transferida pelo Decreto de 2 de fevereiro de

4. Nessa conformidade, e em observância ao 1998, para a concessionária de que trata este inciso
que dispõem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regula- (Processo nº 50830.001380/93);
mento, Decreto nº 88.066, de 1983, submeto o assunto V - radio metropolitana santista Itda., a partir
à superior consideração de Vossa Excelência para de- de 1º de novembro de 1993, na cidade de Santos,
cisão e submissão da matéria ao Congresso Nacional, Estado de São Paulo, outorgada originariamente à
em cumprimento ao § 3º do art. 223 da Constituição. Rádio Clube de Santos S/A, conforme Decreto

Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Minis- nº 1.558, de 9 de abril de 1937, renovada pelo
tro de Estado das Comunicações. Decreto nº 90.100, de 23 de agosto de 1984,EI

transferida pelo Decreto de 5 de novembro do
1996, para a concessionária de que trata este
(Processo nº 50830.000922/93);

VI - Rádio Alvorada de Estrela D'oeste Ltda., a
partir de 10 de abril de 1994,na cidade de Estrela
D'Oeste, Estado de São Paulo, outorgada pelo Decm
to nº 89.476, de 23 de março de 1984 (Processo nº
50830.001601/93);

VII- Bauru Rádio Clube Ltda., a partir de 1º de
novembro de 1993, na cidade Bauru, Estado de São
Paulo, outorgada pelo Decreto nº 133, de 26 de abril
de 1935, e renovada pelo Decreto nº 91.493, de 29 de
julho de 1985 (Processo nº 50830.000956/93);

VIII- Rádio Fraternidade Ltda., a partir de 11
de dezembro de 1994, na cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, outorgada originariamente à
Rádio Centenário de Araras Ltda., pela portaria



MENSAGEM Nº 816/00

Brasília, 13 de junho de 2000

TVR Nº 30, DE 2000
(Do Poder Executivo)

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante do Decreto
de 23 de maio de 2000, que renova a con
cessão da Rádio Subaé Ltda., a partir de
19 de setembro de 1998, para explorar
serviços de radiodifusão, na cidade de
Feira de Santana, Estado da Bahia.

Senhor Primeiro Secretário.
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete á apreciação do Congresso Nacional o
ato constante do Decreto de 23 de maio de 2000, que
"Renova concessão das entidades que menciona,
para explorar serviços de radiodifusão, e dá outras
providências".

Atenciosamente, - Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.

Junho de 2000 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sábado 17 32739
Contei nº 122, de 17 de novembro de 1964, renova- creto nº86.534, de 4 de novembro de 1981 (Processo
da pelo Decreto de 21 de julho de 1992, e deferida nº29103.000ô94/91);

pelo De~ret?, de 23 de setembro .de .1997, para a XVI _ Radio Subaé Ltda., a partir de 19 de se-
c~ncesslonarla de q~e trata este inCISO (Processo tembro de 1998, na cidade de Feira de Santana,
n- 53830.00~0!7/~6), .. Estado da Bahia, outorgada originariamente à Rádio

IX - ~adlo ~guas Quentes de Fernand~pohs Subaé de Freqüência Modulada Ltda.,conforme De-
Ltda., a part~r d~ 1- de dezembr~ de 1993, na Cidade ereto nº 82.115, de 15 de agosto de 1978, renovada
d~ ~er~andopoh~. Es!a~o de Sao Paulo, outo~gad.a pelo- Decreto nº 98.432, de 23 de novembro de
orlglnanamente a Radlo oCultura de Fernando,pohs 1989, e transferida pelo Decreto de 31 de outubro
Ltda., conforme Decreto n- 48.~35, de 19 de maio d~ de 1996, para a concessionária de que trata este in-
1960, renovada pelo Decreto n- 89.534, de 9 de abnl ciso (Processo nº 53640.000112/98).
de 1984, e transferida pelo Decreto de 22 de setem- o _ . . .

bro de 1997 a concessionária de que trata este inciso Art. 22- A exploraçao do serviço de radlodl-
(Processo n'º 50830.000550/93); fusão, cujas co~cessões, s~o reno~a~as por De-

X- Rádio Caturité Ltda., a partir de 1º de novem- ereto, ~ege~-se-a 'pelo Cod~~o Brasileiro de Tele-
bro de 1993, na cidade de Campina Grande, Estado comunlcaçoes, leiS subsequentes e seus comple-
da Paraíba, outorgada pelo Decreto nº 28.540, de 24 mentos.
de agosto de 1950, renovada pelo Decreto nº 90.418, Art. 3º A renovação da concessão somente
de 8 de novembro de 1984 (Processo nº produzirá efeitos legais após deliberação do Con·
50730.000386/93); gresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da

XI- Sociedade Cangussuense de Rádio Ltda., Constituição.
a partir de 1º de maio de 1994,na cidade de de Can- Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de
guçu, Estado do Rio Grande do Sul, outorgada pela sua publicação.
Portaria MVOP nº 100, de 9 de 1969, renovada pela
Portaria MC nº 116, de 29 de maio de 1984, e autori- Brasília, 23 de maio de 2000; 179º da Indepen-
zada a passar à ação de concessionária em virtude dência e 112º da República. - FERNANDO
de aumento de potência de sua estação transmisso- HENRIQUE CARDOSO .- Pimenta da Veiga.
ra, conforme ato nº 89.232, de 22 de dezembro de Aviso nº 998 - C. Civil
1983 (Processo nº 53790.000209/94);

XII - Rádio São Jerônimo Ltda., a partir de 18
de janeiro de 1992, na cidade de São Jerônimo,
Estado do Rio Grande do Sul, outorgada pelo De
creto nº 86.587, de 17 de novembro de 1981 (Pro
cesso nº 29102.002069/91);

XIII - Rádio Surubim Ltda., a partir de 1º de
abril de 1992, na cidade de Surubim, Estado de Per
nambuco, outorgada pela Portaria MC nº 58, de 30
de março de 1982, e autorizada e autorizada à con
dição de concessionária em virtude de aumento de
potência de sua estação transmissora, conforme
Exposição de Motivos nº 27, de 17 de março de
1987, do Ministério das Comunicações (Processo nº
29103.000183/92);

XIV - Rádio Cultural de Vitoria Ltda., a partir
18 de abril de 1993, na cidade de Santo Antão,
Estado de Pernambuco, outorgada pelo Decreto nº
88.198, de 23 de março de 1984 (Processo nº
29103.000703/92);

XV - Rádio Asa Branca de Salgueiro Ltda., a
partir de 24 de dezembro de 1991 na cidade de Sal
gueiro, Estado de Pernambuco, outorgada pelo De-



Brasília, em 17 de maio de 2000

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência o

incluso projeto de decreto que trata da renovação de
concessões, outorgadas às entidades abaixo relacio
nadas, para explorar serviço de radiodifusão, nas lo
calidades e Unidades da Federação indicadas:

• Rádio Divinópolis Ltda., concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em-onda média na ci
dade de Divinópolis, Estado de Minas Gerais (Proces
so nº 50710.000864/93);

• Rádio Emissora Atalaia Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda média na
cidade de Guarapuava, Estado do Paraná (Processo
nº 53740.000283/93);

• Sistema Tropical de Comunicação Ltda., con
cessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Miguel Pereira, Estado do
Rio de Janeiro (Processo nº53770.001368/99);

• Fundação Nossa Senhora Aparecida, conces
sionária de serviço de radiodifusão sonora em onda
média na cidade de Fernandópolis, Estado de São
Paulo (Processo nº 50830.001380/93);

• Rádio Metropolitana Santista Ltda., concessio
nária de serviço de radiodifusão sonora em onda mé
dia na cidade de Santos, Estado de São Paulo (Pro
cesso nº 50830.000922/93);

• Rádio Alvorada de Estrela D'oeste Ltda., con·
cessionária de serviço de radiodifusão sonora em

...onda média na cidade de "Estrela D'Oeste, Estadode
São Paulo (Processo nº 50830.001601/93);

• Bauru Rádio Clube Ltda., concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda média na ci
dade de Bauru, Estado de São Paulo (Processo nº
50830.000956/93);

• Rádio Fraternidade Ltda., concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda média na ci
dade de Araras, Estado de São Paulo (Processo nº
53830.001077/96);

• Rádio Águas Quentes de Fernandópolis Ltda.,
concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Fernandópºli.§,-'~J?Jado_o~e

São Paulo (Processo nº 50830.000550/93);
• Rádio Caturité Ltda., concessionária de servi

ço de radiodifusão sonora em onda média na cidade
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(Às Comissões de Ciência e Tecnolo- 16 - Rádio Subaé Ltda., a partir de 19 de setem-

gia, Comunicação e Informática; e de Cons- bro de 1998, na cidade de Feira de Santana - BA.
tituição e Justiça e de Redação (Art. 54.) Brasília, 13 de junho de 2000. - Fernando

Senhores Membros do Congresso Nacional, Henrique Cardoso.
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado EM nº 130/MC.

com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom
panhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante do De
creto de 23 de maio de 2000, que "Renova concessão
das entidades que menciona, para explorar serviços
de radiodifusão, e dá outras providências", As entida
des mencionadas são as seguintes:

1 - Rádio Divinópolis Ltda., a partir de 21 de de
zembro de 1993, na cidade de Divinópolis - MG;

2 - Rádio Emissora Atalaia Ltda., a partir de 1º
de maio de 1994, na cidade de Guarapuava - PR;

3 - Sistema Tropical de Comunicação Ltda., a
partir de 30 de janeiro de 2000, na cidade de Miguel
Pereira - RJ.;

4 - Fundação Nossa Senhora Aparecida, a par
tir de 1º de maio de 1994, na cidade de Fernandópolis
-SP.;

5 - Rádio Metropolitana Santista Ltda., a partir
de 1º de novembro de 1993, na cidade de Santos 
SP.;

6 - Rádio Alvorada de Estrela D'Oeste Ltda., a
partir de 10 de abril de 1994, na cidade de Estrela
D'Oeste - SP;

7 - Bauru Rádio Clube Ltda., a partir de 1º de
novembro de 1993, na cidade de Bauru - SP.;

8 - Rádio Fraternidade Ltda., a partir de 11 de
dezembro de 1994, na cidade de Araras - SP.;

9 - Rádio Águas Quentes de Fernandópolis
Ltda., a partir de 1º de novembro de 1993, na cidade
de Fernandópolis _-Sp'";o" - -- -_..

10 - Rádio Caturité Ltda., a partir de 1º de no
vembro de 1993, na cidade de Campina Grande - PB;

11 - Sociedade Cangussuense de Rádio Ltda.,
a partir de 12 de maio de 1994, na cidade de Canguçu
-RS;

12 - Rádio São Jerônimo Ltda., a partir de 18 de
janeiro de 1992, na cidade de São Jerônimo - RS;

13 - Rádio Surubim Ltda., a partir de 1º de abril
de 1992, na cidade de Surubim - PE;

14 - Rádio Cultural de Vitória Ltda., a partir de
18 de abril de 1993, na cidade de Vitória de Santo
Antão - PE;

15 - Rádio Asa Branca de Salgueiro Ltda., a
partir de 24 de dezembro de 1991, na cidade de Sal
gueiro - PE; e



DECRETO DE 23 DE MAIO DE 2000

Renova concessão das entidades
que menciona, para explorar serviços de
radiodifusão, e dá outras providências.
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de Campina Grande, Estado da Paraíba (Processo nº O Presidente da Republica, no uso das atribui-
50730.000386/93); ções que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e223, ca·

• Sociedade Cangussuense de Rádio Ltda., put, da Constituição, 33, § 3º, da Lei nº 4.117, de 27
concessionária de serviço de radiodifusão sonora em de agosto de 1962, e 6º da Lei nº 5.785, de 23 de ju-
onda média na cidade de Canguçu, Estado do Rio nho de 1972, e tendo em vista o disposto no art. 6º, in-
Grande do Sul (Processo nº 53790.000209/94); ciso I, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983,

• Rádio São Jerônimo Ltda., concessionária de Decreta:
serviço de radiodifusão sonora em onda média na ci- Art. 1º Fica renovada a concessão das entida-
dade de São Jerônimo, Estado do Rio Grande do Sul des abaixo mencionadas, para explorar, sem direito
(Processo nº 291 02.002069/91); de exclusividade, pelo prazo de dez anos, serviço de

• Rádio Surubim Ltda., concessionária de servi- radiodifusão sonora em onda média:
ço de radiodifusão sonora em onda média na cidade I - Rádio Divinópolis Ltda., a partir de 21 de de-
de Surubim, Estado de Pernambuco (Processo nº zembro de 1993, na cidade de Divinópolis, EstadQ de
29103.000183/92); Minas Gerais, outorgada pelo Decreto nº 89.020, de

• Rádio Cultural de Vitória Ltda., concessionária 21 de novembro de 1983 (Processo nº
de serviço de radiodifusão sonora em onda média na 50710.000864/93);
cidade de Vitória de Santo Antão, Estado de Pernam- 11 - Rádio Emissora Atalaia Ltda., a partir de 1º
buco (Processo nº291 103.000703/92); de maio de 1994, na cidade de Guarapuava, Estado

• Rádio Asa Branca De Salgueiro Ltda, conces- do Paraná, outorgada pela Portaria MVOP nº 375, de
sionária de serviço de radiodifusão sonora em onda 26 de abril de 1950, e renovada pelo Decreto nº
média na cidade de Salgueiro, Estado de Pernambu- 89.372, de 8 de fevereiro de 1984 (Processo nº
co (Processo nº 29103.000694/91); 53740.000283/93);

• Rádio Subaé Ltda., concessionária de serviço 111 - Sistema Tropical de Comunicação Ltda., a
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de partir de 30 de janeiro de 2000, na cidade de Miguel
Feira de Santana, Estado da Bahia (Processo nº Pereira, Estado do Rio de Janeiro, outorgada á Rádio
53640.000112/98). Jornal da Serra Ltda., pelo Decreto nº 84.335, de 21

2. Observo que a renovação do prazo de vigên- de dezembro de 1979, e autorizada a mudar_sua de-
cia das outorgas para explorar serviços de radiodifu- nominação social para a atual, conforme Portaria nº
são é regida pelas disposições contidas na Lei nº 273, de 4 de maio de 1983, do Delegado do Ministério
5.785, de 23 de junho de 1972, e no Decreto nº das Comunicações no Estado do Rio de Janeiro (Pro-
88.066, de 26 de janeiro de 1983, que a regulamen- cesso nº 53770.001368199);
tou. IV - Fundação Nossa Senhora Aparecida, a

3. Cumpre ressaltar que os pedidos foram anali- partir de 1º de maio de 1994, na cidade de Fernandó-
sados pejos órgãos técnicos deste MinistériQ ~ consi- polis, Estado de São Paulo,-Quter§ada ohginarialllen-

-derados âe acordo com os dispositivos legais aplicá- te á Rádio Educadora Rural Sociedade Ltda., pela
veis, demonstrando possuir as entidades as qualifica- Portaria MJNI nº 31 - B, de 28 de janeiro de 1963, re-
ções necessárias à renovação da concessão. novada pelo Decreto nº 89.372, de 8 de fevereiro de

4. Nessa conformidade, e em observância ao 1984, e transferida pelo Decreto de 2 de fevereiro de
que dispõem a Lei nº 5.765, de 1972, e seu Regula- 1998, para a concessionária de que trata este inciso
mento, Decreto nº 88.066, de 1983, submeto o assun- (Processo nº 50830.001380/93);
to á superior consideração de Vossa Excelência para V - Rádio Metropolitana Santista Ltda., a partir
decisão e submissão da matéria ao Congresso Naci- de 1º de novembro de 1993, na cidade de Santos,
onal, em cumprimento ao § 3º do art. 223 da Constitu- Estado de São Paulo, outorgada originariamente à
ição. Rádio Clube de Santos SIA, conforme Decreto n9

Respeitosamente, - Pimenta da Veiga Ministro 1.568, de 9 de abril de 1937, renovada pelo Decreto
de Estado das Comunicações. nº 90.100, de 23 de agosto de 1984, e transferida pelo

Decreto de 5 de novembro de 1996, para a concessio-
nária de que trata este inciso (Processo nº
50830.000922/93);

VI- Rádio Alvorada De Estrela D'oeste Ltda., a
partir de 10 de abril de 1994, na cidade de Estrela



A Sua Excelência o Senhor
Deputado UBIRATAN AGUIAR
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília-DF.

Brasília, 13 de junho de 2000.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.

Brasília, 23 de maio de 2000; 179º da Indepen
dência e 112º da República. - Fernando Henrique
Cardoso

Aviso nº 998 - C. Civil.

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante do Decreto de 23 de maio de 2000. que
"Renova concessão das entidades que menciona,
para explorar serviços de radiodifusão. e dá outras
providências".
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D'Oeste, Estado de São Paulo, outorgada pelo De- Motivos nº 27, de 17 de março de 1987, do Ministério
ereto nº 89.476, de 23 de março de 1984 (Processo nº das Comunicações (Processo nº 29103.000183/92);
50830.001601/93); XIV - Rádio Cultural de Vitória Ltda., a partir 18

VII- Bauru Rádio Clube Ltda., a partir de 12 de de abril de 1993, na cidade de Vitória de Santo Antão,
novembro de 1993, na cidade de Bauru, Estado de Estado de Pernambuco, outorgada pelo Decreto nº
São Paulo, outorgada pelo Decreto nº 133, de 26 de 88.198, de 23 de março de 1983 (Processo nº
abril de 1935, e renovada pelo Decreto nº 91.493, de 29103.000703/92);
29 de julho de 1985 (Processo nº 50830.000956/93); XV - Rádio Asa Branca de Salgueiro Ltda., a

VIII- Rádio Fraternidade Ltda., a partir de 11 de partir de 24 de dezembro de 1991, na cidade de Sal-
dezembro de 1994, na cidade de Araras, Estado de gueiro, Estado de Pernambuco, outorgada pelo De-
São Paulo, outorgada originariamente à Rádio Cente- ereto nº 86.534, de 4 de novembro de 1981 (Processo
nário de Araras Ltda., pela Portaria Contei nº 122, de nº 29103.000694/91 );

_17 de novembro de 1964, renovada pela Decreto de XVI - Rádio Subaé Ltda., a partir de 19 de se-
21 de julho de 1992, e transferida pelo Decreto de 23 tembro de 1998, na cidade de Feira de Santana, Esta-
de setembro de 1997, para a concessionária de que do da Bahia, outorgada originariamente à Rádio Su-
trata este inciso (Processo nº 53830.001077/96); baé de Freqüência Modulada Uda., conforme Decre-

IX - Rádio Águas Quentes de Fernandópolis to nº 82.115, de 15 de agosto de 1978, renovada pelo
Ltda., a partir de 1º de novembro de 1993, na cidade Decreto nº 98.432, de 23 de novembro de 1989, e
de FernandópoJis, Estado de São Paulo, outorgada transferida pelo Decreto de 31 de outubro de 1996,
originariamente à Rádio Cultura de Fernandopólis para a concessionária de que trata este inciso (Pro-
Uda., conforme Decreto nº 48.235, de 19 de maio de cesso nº 53640.000112/98).
1960, renovada pelo Decreto nº 89.534, de 9 de abril Art. 2º A exploração do serviço de radiodifusão,
de 1984, e transferida pelo Decreto de 22 de setem- cujas concessões são renovadas por este Decreto,
bro de 1997, para a concessionária de que trata este reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunica-
inciso (Processo nº 50830.000550/93); ções, leis subseqüentes e seus regulamentos.

X - Rádio Caturítê Ltda., a partir de 1º de no- Art. 3º A renovação da concessão somente pro-
vembro de 1993, na cidade de Campina Grande, duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Estado da Paraíba, outorgada pelo Decreto nº Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constitui-
28.540, de 24 de agosto de 1950, e renovada pelo ção.
Decreto nº 90.418, de 8 de novembro de 1984 (Pro-
cesso nº 50730.000386/93);

XI- Sociedade Cangussuense de Rádio Ltda.,
a partir de 1º de maio de 1994, na cidade de Canguçu,
..Estado do Rio Grande do Sul, outorgada pela Portaria
MVOP nº 100, de 9 de março de 1959, renovada pela
Portada MC nº 116, dp. 29 de maio de 1984, e autori
zada a passar á condição de concessionária em virtu
de de aumento de potência de sua estação transmis
sora, conforme Decreto nº 89.232, de 22 de dezem
bro de 1983 (Processo nº 53790.000209/94);

XII- Rádio São Jerônimo Ltda., a partir de 18 de
janeiro de 1992, na cidade de São Jerônimo, Estado
do Rio Grande do Sul, outorgada pelo Decreto nº
86.587, de 17 de novembro de 1981 (Processo nº
29102.002069/91 );

XIII- Rádio Surubim Ltda., a partirde 1º de abril
-de 1992, na cidade de Surubim, Estado de Pernam
buco, outorgada pela Portaria MC nº 58, de 30 de
março de 1982, e autorizada a passar á condição de
concessionária em virtude de aumento de potência
de sua estação transmissora, conforme Exposição de



Brasília, 25 de abril de 2000.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência o

incluso projeto de decreto que trata da renovaçao de
concessões, outorgadas às entidades abaixo relacio
nadas, para explorar serviço de radiodifusão, nas lo
calidades e Unidades da Federação indicadas:

TVR Nº 31, DE 2000
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N!! 817/00

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante do Decreto
de 28 de abril de 2000 que renova con
cessão da Rádio Sociedade Tupanciretã
LIda., a partir de 1º de maio de 1994, para
explorar, sem direito de exclusividade,
pelo prazo de dez anos, serviço de radio
difusão sonora em onda média, na cida
de de Tupanciretã, Estado do Rio Grande
do Sul.

(Às Comissões de Ciéncia e
Tecnologia, Comunicação e Informática; e
de Constituição e Justiça e de Redação (art.
54.)
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Atenciosamente. - Pedro Parente Chefe da 08 - Rádio São João do Sudoeste do Paraná

Casa Civil da Presidência República Ltda., a partir de 27 de junho de 1996, na cidade de
São João - PR;

09 - Rádio Independente de Barretos Ltda, a
partir de 1ºde maio de 1994, na cidade de Barretos
SP;

10- Rádio Pirajuí Ltda., a partir de 1º de maio
de 1994, na cidade de Pirajuí - SP;

11 - Rádio Difusora de Piracicaba S/A. a partir
de 1ºde maio de 1994, na cidade de Piracicaba - SP;

12 - Fundação Espírita André Luiz. a partir de 1º
de maio de 1994, na cidade de Guarulhos - SP;

13 - Rádio Verde Vale Ltda.. a partir de 14 de se
tembro de 1992, na cidade de Braço do Norte - SC;

14 - Rádio Sideral Ltda.. a partir de 1º de maio
de 1994, na cidade de Getúlio Vargas - RS;

15 - Rádio Cruzeiro Ltda.. a partir de 16 de ju
nho de 1991, na cidade de Cruzeiro - SP;

16 - Sociedade Rádio Santamariense Ltda.. a
partir de 1ºde novembro de 1993, na cidade de Santa
Maria- RS;

17 - Central de Rádio e Notícias de Itatiba Ltda.,
a partir de 1ºde maio de 1994, na cidade de Itatiba 
SP;

18 - Rádio Difusora de Uberaba Ltda.. a partir
de 24 de novembro de 1993, na cidade de Uberaba 
MG;

19 - Rádio Cultura de Campinas Ltda.. a partir
de 1ºde maio de 1994, na cidade de Campinas - SP;

20 - Rádio Sociedade Seberi Ltda,. a partir de 7
de outubro de 1997. na cidade de Seberi - RS;

21 - Rádio Difusora de Xanxerê Ltda.. a partir de
5 de agosto de 1992, na cidade de Xanxerê - SC;

22 - TV SBT - Canal 5 de Porto Alegre S/A, a
partir de 20 de agosto de 1996, na cidade de Porto
Alegre - RS;

23 - TV SBT - Canal 5 de Belém S/A, a partir de
20 de agosto de 1996, na cidade de Belém - PA;

24 - Televisão Bandeirantes de Presidente Pru
dente Ltda., a partir de 31 de julho de 1996. na cidade
de Presidente Prudente - SP. Brasília, 13 de junho de
2000.

EM nº 119/MC

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49. inciso XIII. combinado

com o § 3º do artigo 223. da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom
panhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante do De
creto de 28 de abril de 2000, que "Renova concessão
das entidades que menciona, para explorar serviços
de radiodifusão, e dá outras providências". As entida
des mencionadas são as seguintes:

01 - Rádio Sociedade Tupanciretã Ltda.. a par
tir de 10 de maio de 1994. na cidade de Tupanciretà 
RS;

02 - Rádio Curimataú de Nova Cruz Ltda., a
partir de 8 de agosto de 1997; na cidade de Nova Cruz
-RN;

03- Rádio Clube Jacareí Ltda., a partir de 1ºde
maio de 1994, na cidade de Jacareí - SP;

04 - Empresa de Radiodifusão Tupinambás
Ltda., a partir de 4 de outubro de 1998, na cidadE' de
Dourados - MS;

05 - Rádio Difusora Serra dos Cristais Ltda., a
partir de 20 de setembro de 1997, na cidade de Cris
talina- GO;

06 - Rádio Difusora de Barra do Garças limita
da, a partir de 18 de agosto de 1993, na cidade de
Barra do Garças - MT:

07 - Rádio Nova São Manuel Ltda.. a partir de
25 de março de 1992, na cidade de São Manuel- SP;
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11 Rádio Sociedade Tupancireta Ltda., concessi- dade de Braço do Norte, Estado de Santa Catarina
onáha de serviço de radiodifusão sanam em onda (Procb5so nl! 29820.000434/92);
média na cidade de Tupanciretá, Estado do Rio Gran- • Rádio Sideral Ltda., concessionária de serviço
de do Sul (Processo nº 53790.000031/94)); de radiodifusão sonora em onda média na cidade de

Q Rádio Curimataú de Nova Cruz Ltda., conces- Getúlio Vargas, Estado do Rio Grande do Sul (Pro-
sionária de serviço de radiodifusão sonora em onda cesso nº 53790.000206/94);
média na cidade de Nova Cruz, Estado do Rio Grande • Rádio Cruzeiro Ltda., concessionária de
do Norte (Processo nº 53780.000094/97); serviço de radiodifusão sonora em onda média na

c Rádio Clube Jacareí Ltda., concessionária de cidade de Cruzeiro, Estado.de São Paule-fPr-oees--
serviço de radiodifusão sonora em onda média na ci- so nº 29100.000221/91);
dade de Jacarei, Estado de São Paulo (Processa n' . • Sociedade Rádio Santamariense Ltda., con-
50830.001549/93); cessionária de serviço de radiodifusão sonora em

. . _ ., onda média na cidade de Santa Maria, Estado do Rio
• ~mp~~sa de Ra.dlodlfusa~ T~pln~mbas Ltda., Grande do Sul (Processo nº 50790.000855/93)'

concesslonana de serviço de radlodlfusao sonora em , . , . .'
onda média na cidade de Dourados Estado do Mato • Central de Radlo e NotiCias de Itatlba Ltda.,
Grosso do Sul (Processo nº 53700000896/98)' concessionária de serviço de radiodifusão sonora em

". . '..' onda média na cidade de Itatiba, Estado de São Paulo
• Radro Dlfusora Serra Dos Cnstals Ltda., con- (Processo n!l50830.000222/94)'

cessionária de serviço de radiodifusão sonora em R "d' O'f d Ub 'b Ltd .
d ' d' 'd d d C' t I' E d d G ." • a 10 I usora e era a a., concess\o-

on a me la~a CI a e e ns a I~a, sta o e olas nária de serviço de radiodifusao sonora em onda mé-
(Processo n- 53670.000390197), dia na cidade de Uberaba, Estado de Minas Gerais

I» Rádio Difusora De Barra Do Garças L,imitada, (Processo n2 5071 0.000749/93);
conces~io.riária ~e serviço de radiodifusão sonora em • Rádio Cultura De Campinas Ltda., Concessio-
onda media na Cidade de ~arra do Garças, Estado do nária de serviço de radiodifusão sonora em onda mé-
Mato Grosso (Processo n 53690.000013/93); dia na cidade de Campinas, Estado de São Paulo

• Rádio Nova São Manuel Ltda., concessionária (Processo n2 50830.000263/94);
de serviço de radiodifusão sonora em onda média na • Rádio Sociedade Seberi Ltda., concessionária
cidade de São Manuel, Estado de São Paulo (Proces- de serviço de radiodifusão sonora em onda média na
so nl! 29830.000024/92); cidade de Seberi, Estado do Rio Grande do Sul (Pro-

• Rádio São João do Sudoeste Do Paraná Ltda, cesso nº 53790.000887/97);
concessionária de serviço de radiodifusão sonora em Rádio Difusora de Xanxerê Ltda., concessioná-
.-nda média na cidade de São João, Estado do Para- ria de serviço de radiodifusão sonora em onda média
ná (Processo nº 53740.000108196); na cidade de Xanxerê, Estado de Santa Catarina

• Rádio Independente de Barretos Ltda., con'- (Processo n
2
29820.000348/92);

cessionária de serviço de radiodifusão sonora em ..•~ SBT - ~anal 5 d~ P~rto_Alegre S/A, ~on-
onda média na cidade de Barretos Estado de São cesslonána de serviço de radlodlfusao de sons ~ Ima-
Paulo (Processo nº 50830.000211/94); g~ns (televisão) na cidade de P~rto Alegre, Estado ~o

R
'd' P' . "Ltd . ,. d . RIO Grande do Sul (Processo n- 53830.000562/96),

e a 10 IraJul a., concesslonana e serviço ". ,
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Pira- . • TV ~BT - Ca~al ~ de_Belem S/A, ~oncesslone.~.
juí, Estado de São Paulo (Processo n250830.000282194); ria .d! servlç? de radlodIfusao de sons e Im~gens (t~'-

, . levlsao) na CIdade de Belém, Estado do Para (Proces-
, . • Radio. Difusora?e .Pir~cicaba S/A, concessi~- so nº 53830.000560/96);

n~rla de ~ervlço de r~dl~dlfusao sonora em ~nda me- • Televisão Bandeirantes de Presidente Pru-
dia na clda~e de PiraCIcaba, E.stado de Sao Paulo dente Ltda., concessionária de serviço de radiodi-
(Processo n- 50830.000152194), fusão de sons e imagens (televisão) na cidade de

• Fundação Espírita André Luiz, concessionária Presidente Prudente, Estado de São Paulo (Pro-
de serviço de radiodifusão sonora em onda média na cesso nº 53830.000512/96).
cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo (Processo 2. Observo que a renovação do prazo de vi-
nº 50830.000295/94); gência das outorgas para explorar serviços de ra-

• Rádio Verde Vale Uda., concessionária de diodifusão é regida pelas disposições contidas na
serviço de radiodifusão sonora em onda média na ci- Lei n2 5.785, de 23 de junho de 1972, e no Decreto



DECRETO DE 28 DE ABRIL DE 2000

Renova concessão das entidades
que menciona, para explorar serviços de
radiodifusão, e dá outras providências.

o Presidente da Rep~blica, no uso das atribui
ções que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, ca
put, da Constituição, 33, § 39 , da Lei n94.117, de 27
de agosto de 1962, e 6º da Lei nº 5.785, de 23 de ju
nho de 1972, e tendo em vista o disposto no art. 6g

, in
ciso I, do Decreto ng 88.066, de 26 de janeiro de 1983,

Decreta:
Art. 1º Fica renovada a concessão das entida

des abaixo mencionadas, para explorar, sem direito
de exclusividade, peJo prazo de dez anos, serviço de
radiodifusão sonora em onda média:

1- Rádio Sociedade Tupanciretã Ltda., a partir
de 1º de maio de 1994, na cidade de Tupanciretã,
Estado do Rio Grande do Sul, outorgada pela Porta
ria MVOP nº432, de 29 de abril de 1955, e renovada
pelo Decreto nº 89.629, de 8 de maio de 1984 (Pro
cesso nº 53790.000031/94);

11- Rádio Curimataú de Nova Cruz Ltda., a par
tir de 8 de agosto de 1997, na cidade de Nova Cruz,
Estado do Rio Grande do Norte, outorgada pelo De
creto n!! 79.801, de 8 de junho de 1977, e renovada
pelo Decreto nº 96.867, de 29 de setembro de 1988
(Processo nº 53780.000094/97);

111 - Rádio Clube Jacareí Ltda., a partir de 19

de maio de 1994, na cidade de Jacareí, Estado de
São Paulo, outorgada pela Portaria MVOP nº 155,
de 18 de fevereiro de 1950, e renovada pelo Decre
to nº 91.011, de 27 de fevereiro de 1985 (Processo
nº 50830.001549/93);
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nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983, que a regula- IV - Empresa de Radiodifusão Tupinambás
mentou. Ltda., a pariir de 4 de outubro de 1998, na cidade de

3. Cumpre ressaltar que os pedidos foram anali- Dourados, Estado do Mato Grosso do Sul, outorgada
sados pelos órgãos técnicos deste Ministério e consi- pelo Decreto nº 96.847, de 5 de setembro de 1988
derados de acordo com os dispositivos legais aplicá- (Processo nº 53700.000896/98);
veis, demonstrando possuir as entidades as qualifica- V - Rádio Difusora Serra dos Cristais Ltda., a
ções necessárias à renovação da concessão. partir de 20 de setembro de 1997, na cidade de

4. Nessa conformidade, e em observância ao Cristalina, Estado de Goiás, outorgada pelo Decre-
que dispõem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regula- to nº 80.230, de 25 de agosto de 1977, e renovada
menta, Decreto nº88.066, de 1983, submeto o assun- pelo Decreto nll 95.258, de 19 de novembro de 1987
to à superior consideração de Vossa Excelência para (Processo nº 53670.000390/97);
decisão e submissão da matéria ao Congresso Naci- VI- RádiO Difusora de Barra do Garças Ltda., a
onal, em cumprimento ao § 3º do art. 223 da Constitu- partir de 18 de agosto de 1993, na cidade de Barra do
ição. Garças, Estado do Mato Grosso, outorgada pelo

Respeitosamente, _ Pimenta da Veiga, Minis- Dec~eto n
g
88.445, de 29 de junho de 1983 (Proces-

tro de Estado das Comunicações. so n- 53690.000013/93);
VII- Rádio Nova são Manuel Ltda., a partir de 25

de março de 1992, na cidade São Manuel, Estado de
São Paulo, outorgada pelo Decreto nº 86.961 , de 25 de
fevereiro de 1982 (Processo nº29830.000024/92);

VIII - Rádio São João do Sudoeste do Paraná
Lida., a partir de 27 de junho o 1996, na cidade de
São João, Estado do Paraná, outorgada pela Portaria
MC n!! 176, de 25 de junho 1986, e autorizada a pas
sar à condição de concessionária em virtude de au
mento de potência de sua estação transmissora, con
forme Exposição de Motivos nº 112, de 12 de setem
bro de 1994, do Ministério das Comunicações (Pro
cesso nº 53740.000108/96);

IX - Rádio Independente de Barretos Ltda., a
partir de 1!! de maio de 1994, na cidade de Barretos,
Estado de São Paulo, Lutorgada pela Portaria MVOP
nº 31-B, de 21 de janeiro de 1961, e renovada polo
Decreto nº 89.553, de 12 de abril de 1984 (Processo
nº 50830.000211/94);

X - Rádio Pi rajurLida., a partir de 1º de maio de
1994, na cidade de Pirajuí, Estado de São Paulo, ou
torgada pela Portaria MVOP nº 239, de 11 de março
de 1946, renovada pela Portaria MC n!!251 , de 9 de
outubro de 1985, e autorizada a passar à condição de
concessionária em virtude de aumento de potência
de sua estação transmissora, conforme Exposição de
Motivos nº 92, de 16 de maio de 1996, do Ministério
das Comunicações (Processo nº 50830.000282/94);

XI- Rádio Difusora de Piracicaba S/A, a partir
de 19de maio de 1994, na cidade de Piracicaba, Esta
do de São Paulo, outorgada pela Portaria MVOP n9

41 , de 22 de janeiro de 1948, e renovada pelo Decreto
nº 89.406, de 29 de fevereiro de 1984 (Processo ng

50830.000152194);
XII - Fundação Espírita André Luiz, a partir de

1!! de maio de 1994, na cidade de Guarulhos, Estado
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de São Paulo, outorgada onginariamente pela Porta- Estado de Minas Gerais, outorgada pelo Decreto nº
ria MVOP nº 420, de 26 de julho de 1956, à Rádio Di- 38.076, de 12 de outubro dc 1955, e renovada pelo
fusora Hora Certa Ltda., cuja denominação social foi Decreto nº 96.845, de 28 de setembro de 1988 (Pro-
alterada para Rádio Boa Nova de Guarulhos Ltda., re- cesso nº 5071 0.000749/93);
novada pelo Decreto nº 89.590, de 27 de abril de XIX - Rádio Cultura de Campinas Ltda., a
1984, e transferida pelo .De~r~to de 10 de deze~br~ parti r de 1º de maio de 1994, na cidade de Campi-
de 1997, para aoconcesslonana de ~ue trata este tnCI- nas, Estado de São Paulo, outorgada pela Porta-
so (Processo n- 50830.000295/94), ria MVOP nº637, de 1ºde janeiro de 1952, e reno-

XIII - Rádio Verde Vale Ltda., a partir de 14 de se- vada pelo Decreto nº 90.101, de 27 de agosto de
tembro de 1992, na cidade de Braço do Norte, Estado de 1984 (Processo nº 50830.000263/94);
S~taCatarina, outor~a~a pelo Decreto nº 87.402, de 13 XX - Rádio Sociedade Seberi Ltda., a partir de 7
de Julho de 1982, à Radlo Verde Vale de Braço do Norte de outubro de 1997 na cidade de Seberi Estado do Rio
Ltda., autorizada a mud~r_sua den~mina~o social para Grande do Sul, out~rgada pelo Decreto ~º 94,750, de 10
a a~ual, conforme E~p'os~~o de MOtiVOS,n-1~6, de 20 d~ de agosto de 1987 (Processo nº 53790.000887/97);
mal~de 1998, do Mlnlst~r1o das Comunlcaçoes (Praces- XXI- Rádio Difusora de Xanxerê Ltda., a par-
so n 29820.0~O~4/~2), 'º' tir de? _de agosto de 1992, na-eidade-de Xanxerê,

XIV - R~dlo Sideral L~~a., a partiLde 1 de-ma~o Estado de Santa Catarina, outorgada pelo De-
de 1994, na Cidade de Getulio Vargas, Estado d~ RIo ereto nº 87.318, de 21 de junho de 1982 (Proces-
Grande do Sul, outorgada pela Portada MVOP n-969, 50 nº 29820.000348/92).
de 18 de novembro de 1948, e renovada pelo Decreto Art 20 F' d - d t'd
o 90 422 d 8 d b d 1984 (P . - Ica renova a a concessao as en I a-n- . ,e e novem ro e rocesso d b' 'd I d' .

nº 53790.000206/94); es a al~o. menciona as, para ex~ orar, sem Ir~lto
• " . , de exclUSIVidade, pelo prazo de qUinze anos, serviço

XV - Radlo ~ruzelro Ltda., a. partir de 16 de J_u- de radiodifusão de sons e imagens (televisão):
nho de 1991, na Cidade de Cruzeiro, Estado de Sao 1_TV SBT _ C 15 d P rt AI S/A
P I t d ." t' E 'd ana e o o egre ,a par-

au o, ou orga a orlgtnanamen e a mlssoras o f d 20 d t d 1996 'd d d P t AI
Vale Ltda., conforme Portaria MC nº 111, de 11 de Ir e e ago~ o e , na CI a e e or o e-
junho de 1981, autorizada a passar à condição de gre, E~tado do RIO Grande do Sul, outor~ada pelo.De-
concessionária em virtude de aumento de potên- creton-~5:B41,de25.d:marçode1981,~SBT-Slste-
cia de sua estação transmissora, conforme De- maBrasllel~ode_Televl~aoS.C.Ltda"autonzadaamud~r
creto nº 86.835, de 12 de janeiro de 1982, transfe- s~a denomlnaçao s~clal para a atu.al, confor~e P~rtana
rida para a concessionária de que trata este inciso, n~285, de 28 deabnl de 1986: do Diretor da Dlret~na ~e-
conforme Exposição de Motivos nº259, de 6 de no- glona~do Departamento N~clonal de Telecom~n1caçoes

vembro de 1984, do Ministério das Comunicações em Sao Paulo (Processo n- 53830.000562196),
(Processo nº 291 00.000221/91); 11- TV SBT - Canfill5 de Belém S/A, a partir de

XVI - Sociedade Rádio Santamariense Ltda. a 20 de agosto de 1996, na cidade de Belém, Estado do
partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de Sa~ta Pará, outorgada. pelo De~reto nº 85.~4,1, de 25 d~
Maria, Estado do Rio Grande do Sul, outorgada pelo ~arço de 1981, a SBT - Sistema Brasileiro de ~le~=--
Decrebnº44.1.16,-de-24 de-jl:llhode 1958, e renovada ----sao. S.C. Una., autorizada a mudar .sua

o
denomrnaçao

pelo Decreto nº 89.543, de 11 de abril de 1984 (Pro- social para a atual, conforme Portaria n- 288, de 28 de
cesso nº 50790.000855/93); abril de 1986, do Diretor da Diretoria Regional do De-

XVII - Central de Rádio e Notícias de Itatiba partamento Nacional de Telecomunicações em São
Ltda., a partir de 1º de maio de 1994, na cidade de [ta- Paulo (Processo nº 53830.000560/96);
tiba, Estada de' São Paulo, outorgada pela Portaria 111- Televisão Bandeirantes de Presidente Pru-
MVOP nº 926, de 19 de outubro de 1951, renovada dente Ltda., a partir de 31 de julho de 1996, na cidade
pelo Decreto nº 91 .571, de 23 de agosto de 1985, e de Presidente Prudente, Estado de São Paulo, outor-
autorizada a mudar sua denominação social para a gada pelo Decreto nº 86.069, de 3 de junho de 1981
atual, conforme Exposição de Motivos nº 29B, de 12 (Processo nº 53830.000512/96).
de novembro de 1998 do Ministério das Comunica- Art. 3º A exploração do serviço de radiodifusão,
ções (Processo nº 50830.000222194); cujas concessões são renovadas por este decreto, re-

XVIII- Rádio Difusora de Uberaba Ltda., a partir ger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunica-
de 24 de novembro de 1993, na cidade de Uberaba, ções, leis subseqüentes e seus regulamentos.



02 - Rádio Curimataú de Nova Cruz Ltda., a
partir de 8 de agosto de 1997, na cidade de Nova
Cruz- RN;

03 - Rádio Clube Jacareí Ltda., a partir de 1º de
maio de 1994, na cidade de Jacareí - SP;

04 - Empresa de Radiodifusão Tupinambás
Ltda., a partir de 4 de outubro de 1998, na cidade de
Dourados - MS;

-----05 Rãdio-lJifusora Serra dos Cristais Ltda., a
partir de 20 de setembro de 1997, na cidade de Cris
talina-GO;

06 - Rádio Difusora de Barra do Garças Limita
da, a partir de 18 de agosto de 1993, na cidade de
Barra do Garças - MT;

07 - Rádio Nova São Manuel Ltda., a partir de
25 de março de 1992, na cidade de São Manuel- SP;

08 - Rádio São João do Sudoeste do Paraná
Ltda., a partir de 27 de junho de 1996, na cidade de
São João - PR;

09 - Rádio Independente de Barretos Ltda., a
partir de 1º de maio de 1994, na cidade de Barretos 
SP;

10 - Rádio Pirajuí Ltda., a partir de 1º de maio
de 1994, na cidade de Pirajuí - SP;

11 - Rádio Difusora de Piracicaba S/A, a partir
de 12 de maio de 1994, na cidade de Piracicaba - SP;

12 - Fundação Espírita André Luiz, a partir de 12

de maio de 1994, na cidade de Guarulhos - SP;
-~--

_ ~:i.---Rádio Verde-Vale Ltda.-;-ã-partir de 14 de
setembro de 1992, na cidade de Braço do

Norte- SC;

14 - Rádio Sideral Ltda., a partir de 1º de maio
de 1994, na cidade de Getúlio Vargas - RS;

15 - Rádio Cruzeiro Ltda., a partir de 16 de ju
nho de 1991, na cidade de Cruzeiro - SP;

16 - Sociedade Rádio Santamariense Ltda., a
partir de 12 de novembro de 1993, na cidade de Santa
Maria- RS;

17 - Central de Rádio e Notícias de Itatiba Ltda.,
a partir de 1º de maio de 1994, na cidade de Itatiba 
SP;

18 - Rádio Difusora de Uberaba Ltda., a partir
de 24 de novembro de 1993, na cidade de Ub~raba.

MG;

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante do Decreto de 28 de abril de 2000, que
"Renova concessão das entidades que menciona,
para explorar serviços de radiodifusão, e dá outras
providencias".

Atenciosamente, - Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.

TVR Nº 32, DE 2000
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM Nº 817/00

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante do Decreto
de 28 de abril de 2000 que renova con
cessão da Rádio Curimataú de Nova Cruz
Ltda., a partir de 8 de agostq .de 1997,

-para-exptorar, sem-élireito-de exclusivida
de, pelo prazo de dez anos, serviço de ra
diodifusão sonora em onda média, na ci
dade de Nova Cruz, Estado do Rio Gran
de do Norte.

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática e de Consti
tuição e Justiça e de Redação (art. 54.)

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado

com o § 32 do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom
panhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estadodas Comunicações, o ato constante do De
creto de 28 de abril de 2000, que "Renova concessão
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Art. 42 A renovação da concessão somente pro- das entidades que menciona, para explorar serviços
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso de radiodifusão, e dá outras providências". As entida-
Nacional, nos termos do § 32 do art. 223 da Constitui- des mencionadas são as seguintes:
ção. 01 - Rádio Sociedade Tupanciretã Ltda., a partir

Art. 52 Este decreto entra em vigor na data de de 12 de maio de 1.994, na cidade de Tupanciretã -
sua publicação. RS;

Brasília, 28 de abril de 2000; 1792 da Indepen
dência e 1122 da República. - Fernando Henrique
Cardoso.

Aviso nº 999 - C. Civil.

Brasília, 13 de junho de 2000

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília-DF.



Brasília, ·25 de abril de 2000

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência o

incluso projeto de decreto que trata da renovação de
concessões, outorgadas às entidades abaixo relacio
nadas, para explorar serviço de radiodifusão, nas lo
calidades e Unidades da Federação indicadas:

• Rádio Sociedade Tupanciretã Ltda., concessi
onária de serviço de radiodifusão sonora em onda
média na cidade de Tupanciretã, Estado do Rio Gran
de do Sul (Processo nº 53790.000031/94);

• Rádio Curimataú de Nova Cruz Ltda., conces
sionária de serviço de radiodifusão sonora em onda
média na cidade de Nova Cruz, Estado do Rio Grande

_do Norte (Processo n2 53780.000094/97);

• Rádio Clube Jacareí Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda média
na cidade de Jacareí, Estado de São Paulo (Proces
so nº 50830.001549/93);

• Empresa De Radiodifusão Tupinambás Ltda.,
concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Dourados, Estado do Mato
Grosso do Sul (Processo nºS3700.000896/98);

• Rádio Difusora Serra dos Cristais Ltda., con
cessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média na c;dade de Cristalina, Estado de Goiás
(Processo nº 53670.000390/97); ,

• Rádio Difusora de Barra do Garças Limitada,
concessionária de serviço de radiodifusão sonora em

-onda média na cidade de Barra do Garças, Estado do
Mato Grosso (Processo n' 53690.000013/93);
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19 - Rádio Cultura de Campinas Ltda., a partir • Rádio Nova São Manuel Ltda., concessionária
de 1!l de maio de 1994, na cidade de Campinas - SP; de serviço de radiodifusão sonora em onda média na

20 - Rádio Sociedade Seberi Ltda., a partir de 7 cidade de São Manuel, Estado de São Paulo (Proces-
de outubro de 1997, na cidade de Seberi - RS; so nº 29830.000024/92);

~1 - Rádio Difusora de Xanxerê Ltda., a partir • Rádio São João do Sudoeste do Paroná Ltda.,
de 5 de agosto de 1992, na cidade de Xanxerê - SC; concessionária de serviço de radiodifusão sonora em

22 - TV SBT - CanaiS de Porto Alegre S/A, a onda média na cidade de São João, Estado do Para-
partir de 20 de agosto de 1996, na cidade de Porto ná (Processo nº 53740.000108/96);

Alegre - RS; • Rádio Independente de Barretos Ltda., con-
23 - TV SBT - Canal 5 de Belém S/A, a partir de cessionária de serviço de radiodifusão sonora em

20 de agosto de 1996, na cidade de Belém - PA; onda média na cidade de Barretos, Estado de São
. 24 - Televisão Bandeirantes de Presidente Pru- Paulo (Processo nº 50830.000211/94);
dente Lt.da., a partir de 31 de julho de 1996, na cidade • R~dio Pirajuí Ltda., concessionária de serviço de
de PreSidente Prudente - SP. radiodifusão sonora em onda média na cidade de Pirajuí,

~rasília, 13 de junho de 2000. - Fernando Estado de São Paulo (Processo nº 50830.000282194);

Henrique Cardoso. • Rádio Difusora de Piracicaba S/A, concessio-

Em n9 119/MC nária de serviço de radiodifusão sonora em onda mé
dia na cidade de Piracicaba, Estado de São Pauto
(Processo nº 50830.000152194);

• Fundação Espírita André Luiz, concessionária
de l?erviço de radiodifusão sonora em onda média na
cidade de Guarulhos, Estàdo de são Paulo (Processo
nº 50830.000295/94);

• Rádio Verde Vale. Ltda., concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda média na ci
dade de Braço do Norte, Estado de Santa Catarina
(Processo nº 29820.000434/92);

• Rádio Sideral Ltda., concessionária de serviço
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Getúlio Vargas. Estado do Rio Grande do Sul (Pro
cesso nº 53790.000206/94);

• Rádio Cruzeiro Ltda., concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda média na
cidade de Cruzeiro, Estado de São Paulo (Proces
so nº 29100.000221/91);

.Sociedade Rádio Santamariense Ltda., con
cessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda media na cidade de Santa Maria, Estado do Rio
Grande do Sul (Processo nº 50790.000855/93);

• Central de Radio e Noticias de Itatiba Ltda.,
concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Itatiba, Estado de São Paulo
(Processo nº 50830.000222194);

• Rádio Difusora de Uberaba Ltda., concessio
nária de serviço de radiodifusão sonora em onda mé
dia na cidade de Uberaba, Estado de Minas Gerais
(Processo nº 5071 0.000749/93);

• Rádio Cultura de Campinas Ltda., concessio
nária de serviço de radiodifusão sonora em onda mé-



Renova concessão das entidades
que menciona, para explorar serviços de
radiodifusão, e dá outras providências.

O Presidente da República, no uso das atribui
ções que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, ca
put. da Constituição, 33, § 3º, da Lei nº 4.117, de 27
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dia na cidade de Campinas, Estado de São Paulo de agosto de 1962, e 6º da Lei nº 5.785, de 23 de ju-
(Processo nº 50830.000263/94); nho de 1972, e tendo em vista o disposto no art. 6º, in-

• Rádio Sociedade Seberi Ltda., concessionária ciso I, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983,
de serviço de radiodifusão sonora em onda média na Decreta: .
cidade de Seberi, Estado do Rio Grande do Sul (Pro- Art. 1º Fica renovada a concessão <;las entidaj
cesso nº 53790.0008~7/97); des abaixo mencionadas, para explorar, sem direito.

'. Rádio Difusora de Xanxerê Ltda., concessio- de exclusividade, pelo prazo de dez anos, serviço de
nária de serviço de radiodifusão sonora em onda mé- ràdiodifusão sonora em onda média:
dia na ci~ade de Xarixerê, Estado de Santa Catarina I - Radio Sociedade Tupanciretã Ltda., a partir
(Processo nº 298~0.000348/92); de 1º. de maio de 1994, na cidade de Tupanciretã,'

• TV SBT - Canal 5 qe Porto Alegre S/A, con- Estado do Rio Grande do Sul, outorgada pela Portaria
cessionária de serviço de radiodifusão de sons e ima- MVOP nº 432, de 29 de abril de 1955, e renovada pelo
gens (televisão) na cidade de Porto Alegre, Estado do Decreto n!! 89.629, de 8 de maio de 1984 (Processo·
Rio Grande do Sul (Processo nº 53830.000562196); nº 53790.000031/94);

• TV SBT- Canal 5 de Belém S/A, concessioná- 11- Radio Curimataú de Nova Cruz Ltda., a par-
ria de serviço de radiodifusão de sons e imagens (te- tir de 8 de agosto de 1997, na cidade de Nova Cruz,"
levisão) na cidade de Belém, Estado do Pará (Proces- Estado do Rio Grande do Norte, outorgada pelo De-
so nº 53830.000560/96); ereto nº 79.801, de 8 de junho de 1977, e renovada

• Televisão Bandeirantes de Presidente Pru- pelo Decreto nº 96.867, de 29 de setembro de 1988
dente Ltda., concessionária de serviço de radiodi- (Processo n!! 53780.000094/97);
fusão de sons e imagens (televisão) na cidade de 111- Rádio Clube Jacareí Ltda., a partir de 1!!
Presidente Prudente, Estado de São Paulo (Pro- de maio de 1994, na cidade de Jacarer, Estado de
cesso n2 53830.000512/96). São Paulo, outorgada pela Portaria MVOP nº 155,

2. Observo que a renovação do prazo de vi- de 16 de fevereiro de 1950, e renovada pelo Decre-
gência das' outorgas para explorar serviços de ra- to nº 91.011, de 27 de fevereiro de 1985 (Processo
diodifusão é regida pelas disposições contidas na nº 50830.001549/93);
Lei nº 5.785, de 23 de junho de 1972, e no Decreto IV - Empresa de Radiodifusão Tupinambás
nº 88.066,· de 26 de janeiro de 1983, que a regula- Ltda., a partir de 4 de outubro de 1998, na cidade de
mentou. . .' Dourados, Estado do Mato Grosso do Sul, outorgada

3. Cumpre ressaltar que os pedidos foram anali- pelo Decreto nº 96.647, de 5 de setembro de 1988
sados pelos órgãos técnicos deste Ministério e consi- (Processo nº 53700.000896/98);
derados de acordo com os dispositivos legais aplicá- V - Radio Difusora Serra dos Cristais Ltda., a
veis, demonstrando possuir as entidades as qualifica- partir de 20 de setembro de 1997, na cidade de
ções necessárias à renovação ç:la concessão. Cristalina, Estado de Goiás, outorgada pelo De-

4.' Nessa conformidade, e em observância ao ereto nº 80.230, de 25 de agosto de 1977, e reno-
que dispõem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regula- vada pelo Decreto nº 95.258, de 19 de novembro
mento, Decreto n2 88.066, de 1983, submeto o assun- de 1987 (Processo nº 53670.000390/97);
to à superior consideração de Vossa Excelência para VI - Radio Difusora de Barra do Garças Limita-
decisão e submissão da matéria ao Congresso Naci- da, a partir de 18 de agosto de 1993, na cidade de
anal, em cumprimento ao § 3º do art. 223 da Constitu- Barra do Garças, Estado do Mato Grosso, outorgada
ição.' pelo Decreto nº 88.445, de 29 de junho de 1983 (Pro-

Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Minis- cesso nº 53690.000013/93);
tro de Estado das Comunicações. VII - Rádio Nova são Manuel Ltda., a partir

DECRETO DE 28 DE ABRIL DE 2000 de 25 de março de 1992, na cidade de São Manu
el, Estado de São Paulo, outorgada pelo Decreto
nº 86.961, de 25 de fevereiro de 1982 (Processo
nº 29830.000024/92);

VIII - Rádio são João do Sudoeste do Paraná
Ltda., a partir de 27 de junho de 1996, na cidade de
São João, Estado do Paraná, outorgada pela Portaria
MC nº 176, de 25 de junho de 1986, e autorizada a
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passar à condição de concessionária em virtude de São Paulo, outorgada originariamente à Emisso-
aumento de potência de sua estação transmissora, ras do Vala Ltda., conforme Portaria MC nQ 111 , de
conforme Exposição de Motivos nQ 112, de 12 de se- 11 de junho de 1981, autorizada a passar à condi-
tembro de 1994, do Ministério das Comunicações ção de concessionária em virtude de aumento de
(Processo nQ 53740.000108/96); potência de sua estação transmissora, conforme

IX - Rádio Independente de Barretos Ltda., a Decreto nQ 86.835, de 12 de janeiro de 1982, trans-
partir de 1Q de maio de 1994, na cidade de Barretos, ferida para a concessionária de que trata este inci-
Estado de São Paulo, outorgada pela Portaria MVOP so, conforme Exposição de Motivos nº259, de 6 de
nQ 31-B, de 21 de janeiro de 1961, e renovada pelo novembro de 1984, do Ministério das Comunica-
Decreto nº 89.553, de 12 de abril de 1984 (Processo ções (Processo nQ 291 00.00022.1L9.-1); -
nQ 50830.000211/94); XVI - Sociedade Rádio Santamariense Ltda., a

-X - Rádio Pirajuí Ltda., a partir de 12 de maio de partir de 1Q de novembro de 1993, na cidade de Santa
1994, na cidade de Pirajuí, Estado de São Paulo, ou- Maria, Estado do Rio Grande do Sul, outorgada pelo
torgada pela Portaria MVOP nQ 239, de 11 de março Decreto nº44.116, de 24 de julho de 1958, e renovada
de 1946, renovada pela Portaria MC nQ 251, de 9 de pelo Decreto nQ 89.543, de 11 de abril de 1984 (Pro-
outubro de 1985, e autorizada a passar à condição de cesso nQ 50790.000855/93);
concessionária em virtude de aumento de potência XVII - Central de Rádio e Notícias de Itatiba
de ~ua es~ação transmissor~, conforme Expo~i~ão, ~e Ltda., a partir de 1º de maio de 1994, na cidade de Ita-
MotIVOS n-~2, d_e 16 de maio d~ 1996, do Mlnlsten~ tiba, Estado de São Paulo, outorgada pela Portaria
das Comunlcaçoes (Processo n- 50830.000282/94), MVOP nQ 926, de 19 de outubro de 1951, renovada

XI - Rádio Difusora de Piracicaba S/A, a par- pelo Decreto nQ91.571, de 23 de agosto de 1985, e
tir de 1º de ma~o de 1994, na cidade de Piracicab?, autorizada a mudar sua denominação social para a
Estado ~e Sao Paul~, o~torgada pela Portana atual, conforme Exposição de Motivos nQ 298, de 12
MVOP n- 41, de 22 de JaneIro de 1948, e renovada de novembro de 1998 do Ministério das Comunica-
pelo Decreto nQ 89.406, de 29 de fevereiro de 1984 ções (Processo nº 50830.000222194);
(Processo nº 50830.000152/94); XVIII _ Rádio Difusora de Uberaba Ltda. a
o XII -: Fundação Es~írita André Luiz, a partir de partir de 24 de novembro de 1993, na cidade 'de

1- de_maIo de 1994, na cld~d~ d~ Guarulhos, Estado Uberaba, Estado de Minas Gerais, outorgada pelo
de Sao Paulo, outorgada originariamente pela Porta- Decreto nQ 38.076 de 12 de outubro de 1955 e re-
ria MVOP n

Q
420, de 26 de julho de 1956, a Rádio Di- novada pelo Decr~to nº 96845 de 28 de set~mbro

fusora Hora Ce~~ Ltda., cuja denominação social foi de 1988 (Processo nQ 5071 0.000749/93);
alterada para Radlo Boa Nova de Guarulhos Ltda., re- , . .
novada pelo Decreto nº 89.590, de 27 de abril de . XIX: Radlo. Cultura de Ca~plnas Ltda., ~
1984, e transferida pelo Decreto de 10 de dezembro partir de 1- de m~lo de 1994, na Cidade de Cam~l-
de 1997, para a concessionária de que trata este inci- nas, Est~do de Sa~ Pa~lo, ~utorgada peJa Portaria
so (Processo nº 50830.000295/94); MVOP n-637, doe 1- de Janeiro de 1952, e renovada

XII' - Rádio Verde Vale Ltda., a partir de 14 de pelo Decret~ n- 90.101, de 27 ~e agosto de 1984
setembro de 1992, na cidade de Braço do Norte, (Processo n-,5~830.0?0263/94), , .
Estado de Santa Catarina, outorgada pelo Decreto XX - Radlo SOCiedade Seb.err Ltda., a part~r
nº 87.402, de13dejulhode 1982,aRádioVerdeVale de 7 de out~bro de 1997, na CIdade de Seben,
dp. Braço do Norte Ltda., autorizada a mudar sua de- Estado do RIO Grande do Sul, outorgada pelo De-
nominação social para a atual, conforme Exposição ereto nQ 94.750, de 10 de agosto de 1987 (Proces-
de Motivos nº 146, de 20 de maio de 1998, do Ministério so nº 53790.000887/97);
das Comunicações (Processo nº 29820.000434/92); XXI- Rádio Dífusora De Xanxerê Ltda., a par-

XIV - Rádio Sideral Ltda., a parti r de 1º de tir de 5 de agosto de 1992, na cidade de Xanxerê,
maio de 1994, na cidade de Getúlio Vargas, Estado Estado de Santa Catarina, outorgada pelo De-
do Rio Grande do Sul, outorgada pela Portaria ereto nº 87.316, de 21 de junho de 1982 (Proces-
MVOP nº969, de 18 de novembro de 1948, e reno- so nQ 29820.000348/92).
vada pelo Decreto nQ 90.422, de 8 de novembro de Art. 2º Fica renovada a concessão das entida-
1984 (Processo nº 53790.000206/94); des abaixo mencionadas, para explorar, sem direito

XV - Rádio Cruzeiro Ltda., a partir de 16 de de exclusividade, pelo prazo de quinze anos, serviço
junho de 1991, na cidade de Cruzeiro, Estado de de radiodifusão de sons e imagens' (televisão):



TVR N5l 33, DE 2000
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM Nº 817/00

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante do Decreto
de 28 de abril de 2000 que renova con
cessão da Rádio Clube Jacareí Ltda., a
partir de 1!! de maio de 1994, para explo
rar, sem direito de exclusividade, pelo
prazo de dez anos, serviço de radiodifu
são sonora em onda média, na cidade de
Jacareí, Estado de São Paulo.

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática; e de Cons
tituição e Justiça e de Redação (art. 54.)

3 - Rádio Clube Jacareí Ltda., a partir de 12 de
maio de 1994, na cidade de Jacareí - SP;

4 - Empresa de Radiodifusão Tupinambás
Ltda., a partir de 4 de outubro de 1998, na cidade de
Dourados - MS;

5 - Rádio Difusora Serra dos Cristais Ltda., a
partir de 20 de setembro de 1997, na cidade de Cris
talina-GO;

6 - Rádio Difusora de Barra do Garças Limitada,
a partir de 18 de agosto de 1993, na cidade de Barra
do Garças - MI;

7 - Rádio Nova São Manuel Ltda., a partir de 25
de março de 1992, na cidade de São Manuel - SP;

2 - Rádio Curimataú de Nova Cruz Ltda., a par
tir de 8 de agosto de 1997, na cidade de Nova Cruz 
RN;

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado

com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom
panhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante do De
creto de 28 de abril de 2000, que "Renova concessão
das entidades que menciona, para explorar serviços
de radiodifusão, e dá outras providências". As entida
des mencionadas são as seguintes:

1 - Rádio Sociedace Tupanciretã Ltda, a partir
de 12 de maio de 1994, na cidade de Tupanciretã 
RS;

Brasília, 13 de junho de 2000

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília - DF.

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante do Decreto de 28 de abril de 2000, que
"renova concessão das entidades que menciona,

Aviso nº 999 - C. Civil.
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I - TV SBT - Canal 5 de Porto Alegre S/A, a para explorar serviços de radiodifusão, e dá outras

partir de 20 de agosto de 1996, na cidade de Porto providências".
Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, outorgada Atenciosamente - Pedro Parente Chefe da
pelo Dec.reto n

Q 85.8~1,. de 25 de m,arço de 1981, a Casa Civil da Presidê~cia da RepúbHca. '
SBT - SIstema BraSileIro de TeleVisão S.C. Ltda.,
autorizada a mudar sua denominação social para a
atual, conforme Portaria nQ 285, de 28 de abril de
1986, do Diretor da Diretoria Regional do Departa
mento Nacional de Telecomunicações em São Pa-

-ulo (Processo nQ 53830.000562/96);
11 - TV SBT - Canal 5 de Belém S/A, a partir de

20 de agosto de 1996, na cidade de Belém, Estado do
Pará, outorgada pelo Decreto nQ 85.841, de 25 de
março de 1981, a SBT - Sistema Brasileiro de Televi
são S.C. Ltda., autorizada a mudar sua denominação
social para a atual, conforme Portaria nQ 286, de 28 de
abril de 1986, do Diretor da Diretoria Regional do De
partamento Nacional de Telecomunicações em São
Paulo (Processo nQ 53830.000560/96);

111- Televisão Bandeirantes de Presidente Pru
dente Ltda., a partir de 31 de julho de 1996, na cidade
de Presidente Prudente, Estado de São Paulo, outor
gada pelo Decreto nQ 86.069, de 3 de junho de 1981
(Processo nQ53830.000512/96).

Art. 3Q A exploração do serviço de radiodifusão,
cujas concessões são renovadas por este decreto, re
ger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunica
ções, leis subseqüentes e seus regulamentos.

Art. 4Q A renovação da concessão somente pro
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, nos termos do § 3Q do art. 223 da Constitui
ção.

Art. 5Q Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação.

Brasília, 28 de abril de 2000; 179º da Indepen
dência e 112º da República. - FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO - Pimenta da Veiga.



19 - Rádio Cultura de Campinas Ltda., a partir
de 10 de maio de 1994, na cidade de Campinas - SP;

20 - Rádio Sociedade Seberi Ltda., a partir de 7
de outubro de 1997, na cidade de Seberi - RS;

21 - Rádio Oifusora de Xanxerê Ltda., a partir
de 5de agosto de 1992, na cidade de Xanxerê - se;

22 - TV SBr - Canal 5 de Porto Alegre SIA, a
partir de 20 de agosto de 1996, na cidade de Porto
Alegre - RS; _

23- TVSBT~Cajiál5dtfBelém SIA, a partir de
20 de agosto de 1996, na cidade de Belém - PA;

24 - Televisão Bandeirantes de Presidente Pru·
dente Ltda., a partir de 31 de julho de 1996, na cidade
de Presidente Prudente - SP.

Brasflia, 13 de abril de 2000. - Fernando Henri
que Cardso.

EM. nº119/MC
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência o

incluso projeto de decreto que trata da renovação de
concessões, outorgadas às entidades abaixo relacio
nadas, para explorar serviço radiodifusão, nas locali·
dades e Unidades da Federacão indicadas:

32752 Sábado 17 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2000
8 - Rádio São João do Sudoeste do Paraná • Rádio Sociedade Tupanciretã Ltda., concessi-

Ltda., a partir de 27 de junho de 1996, na cidade de onária de serviço de radiodifusão sonora em onda
São João - PR; média na cidade de Tupanciretã, Estado do Rio Gran-

9 - Rádio Independente de Barretos Ltda, a par- de do Sul (Processo nº 53790.000031/94));
tir de 1º de maio de 1994, na cidade de Barretos - SP; • Rádio Curimataú de Nova Cruz Ltda., conces-

10 - Rádio Pirajuí Ltda., a partir de 10 de maio sionária de serviço de radiodifusão sonora em onda
de 1994, na cidade de Pirajui - SP; média na cidade de Nova Cruz, Estado do Rio Grande

11 - Rádio Oifusora de Piracicaba SIA. a partir do Norte (Processo nº53780.000094/97);
de 1ºde maio de 1994, na cidade de Piracicaba - SP; • Rádio Clube Jacareí Ltda., concessionária

1.2 - Fundação E~pírita André Luiz, a partir de 1º de serviço de radiodifusão sonora em onda média
de maio de 1994, na cidade de Guarulhos - SP; na cidade de Jacareí, Estado de São Paulo (Pro-

13 - Rádio Verde Vale Ltda., a partir de 14 de cesso nº 50830.001549/93);
setembro de 1992, na cidade de Braço do • Empresa de Radiodifusão rupinambás Ltda.,

Norte - se; concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
14 - Rádio Sideral Ltda., a partir de 10 de maio onda média na cidade de Dourados, Estado do Mato

de 1994, na cidade de Getúlio Vargas - RS; Grosso do Sul (Processo nº 53700,000896/98);

15 - Rádio Cruzeiro Ltda., a partir de 16 de ju- • Rádio Difusora Serra dos Cristais Ltda con-
nho de 1991, ~a cidade d~ Cruzeiro - ~P; cessionária de serviço de radiodifusão sono~a em

16 - Sociedade Rádio Santamanense Ltda., a onda média na cidade de Cristalina Estado de Goiás
part~r de 1º de novembro de 1993, na cidade de Santa (Processo nº 53670.000390/97); ,

Marra-RS; R"d' O'f d B d G L" d
17 C t Id R "d' N t"" d It t"b Ltd • a 10 I usora e arra o arças Imita a,- en ra e a lO e o IClas e a I a a., . "d "d d' d"f -

~~~rtir de 10 de maio de 1994, na cidade de Itatiba - ~~~~e~:~i~a~~ci~::;~;oBa~r~d~~a~~:~,s~~~~~ed~
, Mato Grosso (Processo nº53690.000013/93);

18 - Rádio Oifusora de Uberaba Ltda., a partir
de 24 de novembro de 1993, na cidade de Uberaba _ • Rádio Nova São Manuel Ltda., concessionária
MG; de serviço de radiodifusão sonora em onda média na

cidade de São Manuel, Estado de São Paulo (Proces
so nº 29830,000024/92);

• Rádio São João do Sudoeste do Paraná Ltda.,
concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de São João, Estado do Para
ná (Processo nº 53740.000108/96);

• Rádio Independente de Barretos Ltda., con
cessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda mégjª ..oa cidade.-de Sarretos, Estado de Sao
Paulo (Processo nº 50830.000211/94);

• Rádio Pirajuí Ltda., concessionária de serviço de
radiodifusão sonora em onda média na cidade de Pirajuí,
Estado de São Paulo (Processo n!! 50830.000282194);

• Rádio Difusora de Piracicaba SIA, concessio
nária de serviço de radiodifusão sonora em onda mé
dia na cidade de Piracicaba, Estado de São Paulo
(Processo nº 50830.000152/94);

• Fundação Espírita André Luiz, concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda média na
cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo (Processo
n!! 50830.000295/94); .

• Rádio Verde Vale Ltda., ~oncessionária de
serviço de radiodifusão so~~m onda média na ci-



DECRETO DE 28 DE ABRIL DE 2000

Renova concessão das entidade$]
que menciona, para explorar serviços de
radiodifusão, e dá outras providências.

O Presidente da República, no uso das atribui
ções que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, ca~
put, da Constituição, 33, § 3º, da Lei nº 4.117, de 27
de agosto de 1962, e 6º da Lei nº 5.785, de 23 de ju
nho de 1972, e tendo em vista o disposto no art. 6º,
inciso I, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de
1983,

Decreta:
Art. 1º Fica renovada a concessão das entida

des abaixo mencionadas, para explorar, sem direito
de exclusividade, pelo prazo de dez anos, serviço de
radiodifusão sonora em onda média:

1- Radio Sociedade Tup.ancir.etá--L-tea-:;ô:partrr
-u-erl'º de maio de 1994, na cidade de Tupanciretã,
Estado do Rio Grande do Sul, outorgada pela Portaria
MVOP nº432, de 29 de abril de 1955, e renovada pelo
DeGreto nº 89.629, de 8 de maio de 1984 (Processo
;,º 53790.000031/94);

/1- Radio Curimataú de Nova Cruz Ltda., a par
tir de 8 de agosto de 1997, na cidade de Nova Cruz,
Estado do Rio Grande do Norte, outorgada pelo De
creto nº 79.801, de 8 de junho de 1977, e renovada
pelo Decreto nº 98.867, de 29 de setembro de 1988
(Processo nº 53780.000094/97);

111- Rádio Clube Jacareí Ltda., a partir de 1º
de maio de 1994, na cidade de Jacareí, Estacle de
São Paulo, outorgada pela Portaria MVOP nº 155,
de 16 de fevereiro de 1950, e ren.ovada pelo D§cre
to nº 91.011, de 27 de fevereiro dé 1985 (Processo
nº 50830.001549/93);
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dade de Braço do Noite, Estado de Santa Catarina nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983, que a regula-
(Processo nº 29820.000434/92); mentou:

. • Rádio Sideralltda., concessionária de serviço 3. Cumpre ressaltar que os pedidos foram anali-
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de sados pelos órgãos técnicas deste Ministério e consi-
Getúlio Vargas, Estado do Rio Grande do Sul (Pro- derados de acordo com os dispositivos legais aplicá-
cesso nº 53790.000206/94); . veis, demonstrando possuir as entidades as qualifica-

• Rádio Cruzeiro Ltda., concessionária de ções necessárias à renovação da concessão.
serviço de radiodifusão sonora em onda média na 4. Nessa conformidade, e em observância ao
cidade de Cruzeiro, Estado de São Paulo (Proces- que dispõem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regula-
so nº 29100.000221/91); mento, Decreto nº88.066, de 1983, submeto o assun-

, • Sociedade Rádio Santamariense Ltda., cqn- to à superior çonsideração de Vossa Excelência para
cessionária de serviço de radiodifusão sonora em' decisão e submissão da matéria ao Congresso.Naci-
onda média na cidade de Santa Maria, Estado do Rio onal, em cumprimento ao § 3º do art. 223 da Constitu-
Grande do Sul (Processo nº 50790.000855/93); ição..

, • Central de.Rádio'e Notícias de Itatiba Üda., Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Minis-
concessionária de serviço de radiodifusão sonora em tro de Estado das Comunicações.
onda média na cidade de Itatiba, Estado de São Paulo
(Processo nº 50830.000222/94); ,

. • Rádio Difusora de Uberaba Ltda., concessio-
nária de serviço de radiodifusão sonora em onda mé
dia na cidade de Uberaba, Estado de Minas Gerais
(Processo nº 5071 0.000749/93);

. • Rádio Cultura de Campinas Ltda., concessio~

nária de serviço de radiodifusão sonora em onda mé
dia na cidade de Campinas, Estado de São Paulo
(Processo nº 50830.000263/94);

• Rádio Sociedade Seberi Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda média na
cidade de Seberi, Estado do Rio Grande do Sul (Pro
cesso nº 53790.000887/97);

• Rádio Difusora de Xanxeré Ltda., concessio
nária de serviço de radiodifusão sonora em onda mé
dia na cidade de Xanxerê, Estado de Santa Catarina
(Processo nº 29820.000348/9~);

• TV SBT - Canal 5 de Porto Alegre S/JA, COA
cessionária de-setvlç6ae-radiodifusão de sons e ima
gens (televisão) na cidade de Porto Alegre, Estado do
Rio Grande do Sul (Processo nº 53830.000562/96);

. '.' • TV SBT - Canal 5 de Belém S/A, concessioná
ria de serviço de radiodifusão de sons e imagens (te
levisão) na cidade de Belém, Estado do Pará (Praces'·
so nº 53830.000560/96);

• Televisão Bandeirantes de Presidente Pru
dente Ltda., concessiorária de serviço de radiodi
fusão de sons e imagens (televisão) na cidade de
Presidente Prudente, Estado de São Paulo (Pro
cesso nº 53830.000512/96).

, 2. Observo que a renovação do prazo. de vi
gência das-outorgas para explorar serviços de ra·
diodifusão é regida pelas disposições contidas na
Lei nº5.7.B5., de,23 de junho de 1972, e no Decreto
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IV - Empresa de Radiodifusão Tupinambás XII- Fundação Espírita André Luiz, a partir de

Ltda., a partir de 4 de outubro de 1998, na cidade de 1º de maio de 1994, na cidade de Guarulhos. Estado
Dourados. Estado do Mato Grosso do Sul. outorgada de São Paulo. outorgada originariamente pela Porta-
pelo Decreto nº 96.647, de 5 de setembro de 1988 ria MVOP nº 420, de 26 de julho de 1956. à Rádio Di-
(Processo nº 53700.000896/98); fusora Hora Certa Ltda., cuja denominação social foi

V - Radio Difusora Serra dos Cristais Ltda., a alterada para Rádio Boa Nova de Guarulhos Ltda., re-
partir de 20 de setembro de 1997. na cidade de Cris- novada pelo Decreto nº 89.590. de 27 de abril de
taUna, Estado de Goiás. outorgada pelo Decreto 1984, e transferida pelo Decreto de 10 de dezembro
nº 80.230, de 25 de agosto de 1977, e renovada pelo de 1997. para a concessionária de que trata este inci-
Decreto nº 95.258. de 19 de novembro de 1987 (Pro- so (Processo nº 50830.Q00295/94);
cesso nº 53670.000390/97); XIII - Rádio Verde Vale Ltda., a partir de 14 de

VI - Rádio Difusora de Barra do Garças Limita- setembro de 1992, na cidade de Braço do Norte,
--da, a partir de 18 de agosto de 1993, na cidade de Estado de Santa Catarina. outorgada pelo Decreto
Barra do Garças, Estado do Mato Grosso, outorgada nº 87.402. de 13 de julho de 1982. à Rádio Verde Vale
pelo Decreto nº 88.445, de 29 de junho de 1983 (Pro- de Braço do Norte Ltda.• autorizada a mudar sua de-
cesso nº 53690.000013/93); nominação social para a atual, conforme Exposição

VII - Rádio Nova são Manuel Ltda., a partir dé Motivos nº 146, de 20 de maio de 1998. do Ministério
de 25 de março de 1992, na cidade de São Manu- das Comunicações (Processo nº29820.000434192);
el, Estado de São Paulo, outorgada pelo Decreto XIV - Rádio Sideral Uda., a partir de 12 de maio
nº 88.961, de 25 de fevereiro de 1982 (Processo de 1994, ria cidade de Getúlio Vargas, Estado do Rio
nº 29830.000024/92); Grande do Sul, outorgada pela Portaria MVOP nº969,

VIII - Rádio são João do Sudoeste do Paraná de 18 de novembro de 1948. e renovada pelo De-
Ltda., a partir de 27 de junho de 1996, na cidade de ereto nº 90.422, de 8 de novembro de 1984 (Pro-
São João, Estado do Paraná, outorgada pela Portaria cesso nº 53790.000206/94);
MC nº 176, de 25 de junho de 1986, e autorizada a XV - Rádio Cruzeiro Ltda., a partir de 16 de
passar à condição de concessionária em virtude de junho de 1991, na cidade--de Cruzeiro, Estado de
aumento de potência de sua estação transmissora. São Paulo. outorgada originariamente à Emisso-
conforme Exposição de Motivos nº 112, de 12 de se- ras do Vale ltda.• conforme Portaria MC nº 111, de
tembro de 1994, do Ministério das Comunicações 11 de junho de 1981, autorizada a passar à condi-
(Processo nº 53740.0001 08/96); ção de concessionária em virtude de aumento de

IX - Rádio Independente De Barretos Ltda., a potência de sua estação transmissora, conforme
partir de 1º de maio de 1994, na cidade de Barretos, Decreto nº86.835, de 12 de janeiro de 1982, trans-
Estado de São Paulo, outorgada pela Portaria MVOP ferida para a concessionária de que trata este inci-

-nº""31- B, de 21 de janeiro de 1961, e renovada pelo so. conforme Exposição de Motivos nº 259, de 6 de
Decreto nº 89.553, de 12 de abril de 1984 (Processo novembro de 1984, do Ministério das Comunica-
nº 50830.000211/94); ções (Processo nº 29100.000221/91);

X - Rádio Pirajuí Ltda.• a partir de 1º de maio de XVI - Sociedade Rádio Santamariense Ltda., a
1994, na cidade de Pírajuí, Estado de São Paulo. ou- partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de Santa
torgada pela Portaria MVOP nº 239, de 11 de março Maria, Estado do Rio Grande do Sul, outorgada pelo
de 1946, renovada pela Portaria MC nº 251 , de 9 de Decreto nº 44.116, de 24 de julho de 1958, e renova-
outubro de 1985, e autorizada a passar à condição de da pelo Decreto nº 89.543, de 11 de abril de 1984
concessionária em virtude de aumento de potência (Processo nº 50790.000855/93);
de sua estação transmissora, conforme Exposição de XVII - Central de Rádio e Notícias de Itatiba
Motivos nº 92, de 16 de maio de 1996, do Ministério Ltda., a partir de 1º de maio de 1994, na cidade de Ita-
das Comunicações (Processo nº 50830.000282/94); tiba, Estado de São Paulo, outorgada pela Portaria

XI- Rádio Difusora De Piracicaba S/A, a par- MVOP n2 926. de 19 de outubro de 1951. renovada
tir de 1º de maio de 1994, na cidade de Piracicaba, pelo Decreto nº 91.571. de 23 de agosto de 1985. e
Estado de São Paulo, outorgada pela Portaria autorizada a mudar sua denominaç_ão social para a

-MVOP nº 41, de 22 de janeiro de 1948, e renovada atual, conforme Exposição de Motivos nº 298, de 12
pelo Decreto nº 89.406. de 29 de fevereiro de 1984 de novembro de 1998, do Ministério das Comunica-
(Processo nº 50830.000152/94); ções (Processo nº 50830.000222194);



MENSAGEM N!! 817/00

TVR N!! 34, DE 2000
(Do Poder Executivo)

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante do Decreto de 28 de abril de 2000, que
"Renova concessão das entidades que menciona,
para explorar serviços de radiodifusão, e dá outras
providências".

Atenciosamente, - Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante do Decreto
de 28 de abril de 2000 que renova con
cessão da Empresa de Radiodifusão Tu
pinambás Ltda., a partir de 4 de outubro
de 1998, para explorar, sem direito de ex
clusividade, pelo prazo de dez anos, ser
viço de radiodifusão sonora em onda mé
dia, na cidade de Dourados, Estado do
Mato Grosso do Sul.

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática; e de Cons
tituição e Justiça e de Redação (art. 54.)

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado

com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom
panhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante do De-
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XVIII - Radio Difusora de Uberaba Ltda., a reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunica-

partir de 24 de novembro de 1993, na cidade de ções, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Uberaba, Estado de Minas Gerais, outorgada pelo Art. 4º A renovação da concessão somente produ-
Decreto nº 38.076, de 12 de outubro de 1955, e re- zirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacio-
novada pelo Decreto nº96.845, de 28 de setembro nal, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição.
de 1988 (Processo nº5071 0.000749/93); Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de

XIX - Rádio Cultura de Campinas Lida., a sua publicação.
partir de 1º de maio de 1994, na cidade de Campi- Brasília, 28 de abril de 2000; 179º da Indepen-
nas, Estado de São Paulo, outorgada pela Portaria dência e 112º da República.- Fernando Henrique
MVOP nº637, de 1º de janeiro de 1952, e renovada Cardoso.
pelo Decreto nº 90.101, de 27 de agosto de 1984 A' o 999 C C' 'I
(Processo nº 50830.000263/94); VISO n- -. IVI.

XX - Radio Sociedade Seberi Ltda., a partir Brasília, 13 de junho de 2000
de 7 de outubro de 1997, na cidade de Seberi, A Sua Excelência o Senhor
Estado do Rio Grande do Sul, outorgada pelo De- Deputado UBIRATAN AGUIAR
ereto nº 94.750, de 10 de agosto de 1987 (Proces- Primeiro Secretáriado da Câmara dos Deputados
so nº 53790.000887/97); Brasília-DF

XXI - Rádio Difusora de Xanxerê Ltda., a
partir de 5 de agosto de 1992, na cidade de Xan
xerê, Estado de Santa Catarina, outorgada pelo
Decreto nº 87.316, de 21 de junho de 1982 (Pro
cesso nº 29820.000348/92).

Art. 2º Fica renovada a concessão das entida
des abaixo mencionadas, para explorar, sem direito
de exclusividade, pelo prazo de quinze anos, serviço
de radiodifusão de sons e imagens (televisão):

1- TV SBT- Canal 5 de Porto Alegre SIA, a partir
de 20 de agosto de 1996, na cidade de Porto Alegre,
Estado do Rio Grande do Sul, outorgada pelo Decreto
nº 85.841, de 25 de março de 1981, à SBT - Sistema
Brasileiro de Televisão S.C. Ltda., autorizada a mudar
sua denominação social para a atual, conforme Portaria
nº285, de 28 de abril de 1986, do Diretor da Diretoria Re
gional do Departamento Nacional de Telecomunicações
em São Paulo (Processo nº 53830.000562196);

11 - TV SBT- Canal 5 de Belém S/A, a partir de
20 de agosto de 1996, na cidade de Belém, Estado do
Pará, outorgada pelo Decreto nº 85.841, de 25 de
março de 1981, à S8T - Sistema Brasileiro de Televi
são S.C. Ltda., autorizada a mudar sua denominação
social para a atual, conforme Portaria nº 286, de 28 de
abril de 1986, do Diretor da Diretoria Regional do De
partamento Nacional de Telecomunicações em São
Paulo (Processo nº 53830.000560/96);

111- Televisão Bandeirantes de Presidente Pru
dente Ltda., a partir de 31 de julho de 1996, na cidade
de Presidente Prudente, Estado de São Paulo, outor
gada pelo Decreto nº 86.069, de 3 de junho de 1981
(Processo nº 53830.000512196).

Art. 3º A exploração do serviço de radiodifusão,
cujas concessões são renovadas por este Decreto,



Brasília, 25 de abril de 2000

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência o

incluso projeto de decreto que trata renovação de
concessões, outorgadas às entidades abaixo relacio
nadas, para explorar serviço radiodifusão, nas locali
dades e Unidades da Federação indicadas:

• Rádio Sociedade Tupandretã ltda., concessi
onária de serviço de radiodifusão sonora em onda
média na cidade de Tupanciretã, Estado do Rio Gran
de do Sul (Processo nº 53790.000031/94));

• Rádio Curimataú de Nova Cruz Ltda., conces
sionária de serviço de radiodifusão sonora em onda
média na cidade de Nova Cruz, Estado do Rio Grande
do Norte (Processo nº 53780.000094/97);

• Rádio Clube Jacareí Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda média
na cidade de Jacareí, Estado de São Paulo (Pro
cesso nº 50830.00154:9/93);

• Empresa de Radiodifusão Tupinambás Ltda.,
concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Dourados, Estado do Mato
Grosso do Sul (Processo nº 53700.000896/98);

• Rádio Difusora Serra dos Cristais Ltda., con
cessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Cristalina, Estado de Goiás
(Processo nº 53670.000390/97);

• Rádio Difusora de Barra do Garças Limitada,
concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Barra do Garças, Estado do
Mato Grosso (Processo n' 53690.000013/93);

• Rádio Nova São Manuel Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda média na
cidade de São Manuel, Estado de São Paulo (Proces
so nº 29830.000024/92);
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ereto de 28 de abril de 2000, que "Renova concessão 20 - Rádio Sociedade Seberi Ltda., a partir de 7
das entidades que menciona, para explorar serviços de outubro de 1997, na cidade de Seberi - RS;
de radiodifusão, e dá outras providências". As entida- 21 - Rádio Difusora de Xanxerê Ltda., a partir
des mencionadas são as seguintes: de 5 de agosto de 1992, na cidade de Xanxerê - SC;

1 - Rádio Sociedade Tupanciretã Ltda., a partir 22 - TV SBT - Canal 5 de Porto Alegre S/A, a
de 1º de maio de 1994, na cidade de Tupanciretã - partir de 20 de agosto de 1996, na cidade de Porto
RS; Alegre - RS;

2 - Rádio Curimataú de Nova Cruz Ltda., a par- 23 - TV SBT - Canal 5 de Belém S/A, a partir de
tir de 8 de agusto de 1997, na cidade de Nova Cruz - 20 de agosto de 1996, na cidade d~Iém-=-P-Ai-

RN; ~evisão Bàndeirantes de Presidente Pru-
3 - Rádio Clube Jacareí Ltda., a partir de 1!! de dente Ltda., a partir de 31 de julho de 1996, na cidade

maio de 1994, na cidade de Jacareí - SP. de Presidente Prudente - SP.
4 - Empresa de Radiodifusão Tupinambás Brasília, 13 de junho de 2000. - Fernando

Ltda., a partir de 4 de outubro de 1998, na cidade de Henrique Cardoso.
Dourados - MS; Em nº 119/MC

5 - Rádio Difusora Serra dos Cristais Ltda., a
partir de 20 de setembro de 1997, na cidade de Cris
talina- GO;

6 - Rádio Difusora de Barra do Garças Limitada,
a partir de 18 de agosto de 1993, na cidade de Barra
do Garças - MT;

7 - Rádio Nova São Manuel Ltda., a partir de 25
de março de 1992, na cidade de São Manuel- SP;

8 - Rádio São João do Sudoeste do Paraná
Ltda., a partir de 27 de junho de 1996, na cidade de
São João - PR;

9 - Rádio Independente de Barretos Ltda, a par
tir de 1º de maio de 1994, na cidade de Barretos - SP;

10 -- Rádio Pirajuí Ltda., a partir de 1º de maio
de 1994, na cidade de Pirajuí - SP;

11 - Rádio Difusora de Piracicaba S/A, a partir
de 1ºde maio de 1994, na cidade de Piracicaba - SP;

12- Fundação Espírita André Luiz, a partir de 1º
de maio de 1994, na cidade de Guarulhos - SP;

13 - Rádio Verde Vale Ltda., a partir de 14 de
setembro de 1992, na cidade de Braço do Norte - SC;

14 - Rádio Sideral Ltda., a partir de 1º de maio
de 1994, na cidade de Getúlio Vargas - RS;

15 - Rádio Cruzeiro Ltda., a partir de 16 de ju
Ilho de 1991, na cidade de Cruzeiro - SP;

16 - Sociedade Rádio Santamariense Ltda., a
partir de 1ºde novembro de 1993, na cidade de Santa
Maria- RS;

17 - Central de Rádio e Notícias de Itatiba Ltda.,
a partir de 1ºde maio de 1994, na cidade de Itatiba 
SP;

18 - Rádio Difusora de Uberaba Ltda., a partir
de 24 de novembro de 1993, na cidade de Uberaba
MG;

19 - Rádio Cultura de Campinas Ltda., a partir
de 1!! de maio de 1994, na cidade de Campinas - SP; _



DECRETO DE 28 DE ABRIL DE 2000

Renova concessão das entidades
que menciona, para explorar serviços de
radiodifusão, e dá outras providências.

O Presidente da República, no uso das atribui
ções que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, ca·
put, da Constituição, 33, § 3º, da Lei nº 4.117, de 27
de agosto de 1962, e 6º da Lei nº 5.785, de 23 de ju
nho de 1972, e tendo em vista o disposto no art. 6º, in
ciso I, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983,

Decreta:
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e Rádio São João do Sudoeste do Paraná Ltda., cidade de Seberi, Estado do Rio Grande do Sul (Pro-

concessionária de serviço de radiodifusão ,sonora em cesso nº 53790.000887/97);
onda média na cidade de São João, Estado do Para- e Rádio Difusora de Xanxerê Ltda., concessio-
ná (Processo nº 53740.000108/96); nária de serviço de radiodifusão sonora em onda mé-

e Rádio Independente de Barretos Ltda., con- dia na cidade de Xanxerê, Estado de Santa Catarina
cessionária de serviço de radiodifusão sonora em (Processo nº 29820.000348/92);
onda média na cidade de Barretos, Estado de São e TV SBT - Canal 5 de Porto Alegre SIA, con-
Paulo (Processo nº 50830.000211/94); cessionária de serviço de radiodifusão de sons e ima-

e Rádio Pirajuí Ltda., concessionária de ser- gens (televisão) na cidade de Porto Alegre, Estado do
"iço de radiodifusão sonora em onda média na ci- Rio Grande do Sul (Processo nº 53830.000562196);
dade de Pirajuí, Estado de São Paulo (Processo eTV SBT-Canal5de BelémS/A,concessioná-
nº 50830.000282/94); ria de serviço de radiodifusão de sons e imagens (te-

e Rádio Difusora de Piracicaba SIA, concessio- levisão) na cidade de Belém, Estado doPará (Proces-
nária de serviço de radiodifusão sonora em onda mé- so nº 53830.000560/96);
dia na cidade de Piracicaba, Estado de São Paulo • Televisão Bandeirantes de Presidente Pruden-
(Processo nº 50830.000152/94); te Uda., concessionária de serviço de radiodifusão de

e Fundação Espírita André Luiz, concessionária sons e imagens (televisão~ na cidade de Presidente
de serviço de radiodifusão sonora em onda média na Prudente, Estado de Sao Paulo (Processo nº
cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo (Processo 53830.000512196).
nº 50830.000295/94); 2. Observo que a renovação do prazo de vi-

e Rádio Verde Vale Uda., concessionária de g~n~ia d_as ~uto~gas para e,xplor~r_serviço~de ra-
serviço de radiodifusão sonora em onda média na ci- dl~dl~usao e regida p~las dlSposlçoes contidas na
dade de Braço do Norte, Estado de Santa Catarina L;I n- 5.785, de 23 d~ Ju~ho de 1972, e no Decreto
(Processo nº 29820.000434192); n- 88.066, de 26 de JaneIro de 1983, que a regula-

Rád' S'd I L d . ,. d ' mentou.
e 10 I era ta., concesslonarJa e serviço "

d d' d'f - d 'd' 'd d d 3. Cumpre ressaltar que os pedidos foram anah-e ra 10 I usao sonora em on a me la na CI a e e _." ,. .
G t '" \l E t d d R' G d d S I (P sados pelos órgaos técnicoS deste Mlnlsteno e consl-e u 10 vargas, S a o o 10 ran e o u ro- . , , I ' .,

o nº 53790.000206/94)' de,rados de acordo com o~ dlspos~tlvos egals a~l~ca-
cess •. .' . ,. velS, demonstrando possUIr as entidades as qualifica-

o e Radlo ~r~zel~o Ltda., concesslon~n~ de ções necessárias á renovação da concessão.
servIço de radlodlfusao sonora em onda medIa na 4. Nessa conformidade e em observância ao
cida~e de Cruzeiro, Est~do de São Paulo (Proces- que dispõem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regula-
so n- 291 00.000221/91), mento, Decreto n2 88.066, de 1983, submeto o assun-

• Sociedade Rádio Santamariense Ltda., con- to à superior consideração de Vossa Excelência para
cessionária de serviço de radiodifusão sonora em decisão e submissão da matéria ao Congresso Naci-
onda média na cidade de Santa Maria, Estado do Rio onal, em cumprimento ao § 39 do art. 223 da Constitu-
Grande do Sul (Processo nº 50790.000855/93); ição.

e Central de Rádio e Notícias de Itatiba Ltda., Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Minis-
concessionária de serviço de radiodifusão sonora em tro de Estado das Comunicações.
onda média na cidade de Itatiba, Estado de São Paulo
(Processo nº 50830.000222194);

e Rádio Difusora de Uberaba Uda., concessio
nária de serviço de radiodifusão sonora em onda mé
dia na cidade de Uberaba, Estado de Minas Gerais
(Processo nº 50710.000749/93);

e Rádio Cultura de Campinas Uda" concessio
nária de serviço de radiodifusão sonora em onda mé
dia na cidade de Campinas, Estado de São Paulo
(Processo nº 50830.000263/94);

e Rádio Sociedade Seberi Uda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda média na
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Art. 1º Fica renovada a concessão das entida- IX ...:. Rádio Independente de Barretos Ltda., A

des abaixo mencionadas, para explorar, sem direito partir de 1º de maio de 1994. na cidade de Barretos,
de exclusividade, pelo prazo de dez anos, serviço de Estado de São Paulo, outorgada pela Portaria MVOP
radiodifusão sonora em onda média: nº 31-B. de 21 de janeiro de 1961, e renovada pelo

1- Radio Sociedade Tupanciretã Ltda.• a partir Decret,o nº 89.553, de 12 de abril de 1984 (Processo
de 1º de maio de 1994, na cidade de Tupanciretã, nº 50830.000211/94);
Estado do Rio Grande do Sul, outorgada pela Portaria X - Rádio Pirajuí Ltda., a partir de 1º de maio de
MVOP nº432. de 29 de abril de 1955. e renovada pelo 1994, na cidade de Pirajuí, Estado de São Paulo, ou-
Decreto nº 89.629. de 8 de maio de 1984 (Processo torg,ada pela Portaria MVOP nº 239, de 11 de março
nº 53790.000031/94); de 1946, renovada pela Portaria MC nº 251, de 9 de

11- Radio Curimataú de Nova Cruz Ltda., a par- ol,Jtubro de 1985. e autorizada a passar à condição de
tir de 8 de agosto de 1997, na cidade de Nova Cruz. concessionária em virtude de aumento de potência
Estado do Rio Grande do f\Jort~, .Qutorgada pelo De- de sua estação transmissora, conforme Exposição de
ereto nº 79.801, de 8 de junho de 1977, e renovada Motivos nº 92, de 16 de' maio de 1996, do Ministério
pelo Decreto nº 96.867, de 29 de setembro de 1988 das Comunicaçõés (Processo nº'50830.000282/94);
(Processo nº 53780.000094/97); ?(.I- Rádio Difusora de Piracicaba S/A, a par-

o 111 _ Rádio Clube Jacareí Ltda., a partir de 1º tir de 1º de maio de 1994, na cidade de Piracicaba,
de maio de 1994, na cidade de Jacareí. Estado dé Estado de São Paulo, outorgada pela Portaria
São Paulo, outorgada pela Portaria MVOP nº 155, MVOP nº41, de 22 de janeiro de 1948, e renovada
de 16 de fevereiro de 1950, e renovada pelo Decre- pelo Decreto nº 59.406, de 29 de fevereiro de 1984
to nº 91.011, de 27 de fevereiro de 1985 (Processo (Processo nº 50830.000152/94);
nº,50830.001549/93); XII - Fundação Espírita André Luiz, a partir de

IV - Empresa de Radiodifusão Tupinambás 1º de maio de 1994, na cidade de Guarulhos, Estado
Ltda., a partir de 4 de outubro de 1998, na cidade de de São Paulo, outorgada originariamente pela Porta-
Dourados, Estado do Mato Grosso do Sul, outorgada ria MVOP nº 420, de 26 de julho de 1956, à Rádio Di-
pelo Decreto nº 96.647, de 5 de setembro de 1988 fusora Hora Certa Ltda.• cuja denominação social foi
(Processo nº 53700.000896/98); alterada para Rádio Boa Nova de Guarulhos Ltda., re-

V - Radio Difusora Serra dos Cristais Ltda., a novada pelo Decreto nº 89.590, de 27 de abril de
partir de 20 de setembro de 1997, na cidade de 1984, e transferida pelo Decreto de 10 de dezembro
Cristalina, Estado de Goiás, outorgada pelo Decre- de 1997, para a concessionária de que trata este inci-
to nº 80.230, de 25 de agosto de 1977, e renovada so (Processo nº 50830.000295/94);
pelo Decreto nº 95.258. de 19 de novembro de 1987 XIII - Radio Verde Vale Ltda.• a partir de 14 de
(Processo nº 53670.000390/97); setembro de 1992, na cidade de Braço do Norte,

V+=-Bádio Difusora de Barra c1º--Gar.ça~, Limit~=- Estado de Santa Catarina. outorgada pelo Decreto
da, a partir de 18 de agosto de 1993, na cidade de nº87.402~ae-13 dé JuIflDaef982, à Rádio Verde Vale
Barra do Garças, Estado do Mato Grosso, outorgada de Braço do Norte Ltda., autorizada a mudar sua de-
pelo Decreto nº 88.445, de 29 de junho de 1983 (Pro- nominação social para a atual. conforme Exposição
cesso nº 53690.000013/93); de Motivos nº 146, de 20 de maio de 1998, do Ministério

VII - Radio Nova são Manuel Lida., a partir de das Comunicações (Processo nº 29820.000434192);
25 de março de 1992, na cidade de São Manuel, XIV - Rádio Sideral Ltda., a partir de 1º de
Estado de São Paulo, outorgada pelo Decreto maio de 1994, na cidade de Getúlio Vargas. Estado
nº 88.961, de 25 de fevereiro de 1982 (processo do Rio Grande do Sul, outorgada pela Portaria
nº 29830.000024/92); MVOP nº 969, de 18 de novembro de 1948, e reno-

VIII - Rádio são João do Sudoeste do Paraná vada pelo Decreto nº 90.422. de 8 de novembro de
Lida., a partir de 27 de junho de 1996. na cidade de 1984 (Processo nº 53790.000206/94);
São João, Estado do Paraná, outorgada pela Portaria XV - Rádio Cng:eiro Ltda.• a partir de 16 de
MC nº 176, de 25 de junho de 1986, e autorizada a junho de 1991, na ciâade de Cruzeiro, Estado de
passar à condição de concessionária em virtude de -·Sãõ Paulo, outorgada 'originariamente à Emisso-
aumento de potência de sua estação transmissora, ras do Vale Ltda., conforme Portaria MC nº 111, de
conforme Exposição de Motivos nº 112. de 12 de se- 11 de junho de 1981, autorizada' a passar à condi:._
tembro de 1994, do Ministério das Comunicações ção de concessionária em virtude de aumento de
(Processo nº 53740.000108/96); , potência de sua estação transmissora, conforme



MENSAGEM Nº 817/00

TVR Nº 35, DE 2000
(Do EQ.çte.l E.:?(ecutivo)

Submete à apreciação do Con-gres:
50 Nacional o ato constante do Decreto

Brasília, 13 de junho de 2000
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasflia -DF.
Senhor Primeiro Secretário,

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do
Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante do Decreto de 28 de abril de 2000, que
"Renova concessão das entidades que menciona,
para explorar serviços de radiodifusão, e dá outras
providências".

Atenciosamente, - Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.
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Decreto nº 86.835, de 12 de janeiro de 1982, trans- 1986, do Diretor da Diretoria Regional do Depar-
ferida para a concessionária de que trata este inci- tamento Nacional de Telecomunicações em São
so, conforme Exposição de Motivos nº 259, de 6 de Paulo (Processo nº 53830.000562/96);
novembro de 1984, do Ministério das Comuniça-. 11- TV SBT - Canal 5 de Belém SIA, a partir de
ções (Processo nº 29100.000221/91); 20 de agosto de 1996, na cidade de Belém, Estado do

XVI - Sociedade Rádio Santamariense Ltda., a Pará, outorgada, pelo De~reto nº 85.~4~, de 25 d~
partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de Santa ~arço de 1981, a S~T - Sistema Brasileiro de :rele~l-
M . E tado do Rio Grande do Sul outorgada pelo sao. S.C. Ltda., autOrizada a mudar~ua denommaçao

arla, so . ' social para a atual, conforme Portaria nº 286, de 28 de
Decreto n- 44.116, de 24 de Julho de 1958,. e renova- abril de 1986, do Diretor da Diretoria Regional do De-
da pelo Decreto nº 89.543, de 11 de abril de 1984 partamento Nacional de Telecomunicações em São
(Processo nº 50790.000855/93); Paulo (Processo nº 53830.000560/96);

XVII - Central de Rádio e Notícias de Itatiba 111 - Televisão Bandeirantes de Presidente Pru-
ltda., a partir de 1º de ,maio de 1994, na cidade de Ita- dente Ltda., a partir de 31 de julho de 1996, na cidade
tiba;-éstado de. São- P-aulo,noutorgada-pela .P.or:tar:ia- -de ~residente-PrucieRte, Estade de São Paulo, autor
MVOP nº 926, de 19 de outubro de 1951, renovada gada pelo Decreto nº 86.069, de 3 de junho de 1981
pelo Decreto nº 91.571, de 23 de agosto de 1985, e (Processo nº 53830.000512196).
autorizada a mudar sua denominação social para a Art. 3º A exploração do serviço de radiodifusão,
atual, conforme Exposição de Motivos nº 298, de 12 cujas concessões são renovadas por este Decreto,
de novembro de 1998, do Ministério das Comunica- reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunica-
ções (Processo nº 50830.000222194); ções, leis subseqüentes e seus regulamentos.

XVIII- Rádio Difusora de Uberaba ltda., a partir Art. 4º A renovação da concessão somente produ-
de 24 de novembro de 1993, na cidade de Uberaba, zirá efeitos legais após deliberação do Congresso Naci-
Estado de Minas Gerais, outorgada pelo Decreto onal, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição.
nº 38.076, de 12 de outubro de 1955, e renovada Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de
pelo Decreto nº 96.845, de 28 de setembro de 1988 sua publicação.
(Processo nº 50710.000749/93); Brasília, 28 de abril de 2000; 179º da Indepen-

XIX - Rádio Cultura de Campinas Ltda., a dência e 112º da República. - Fernando Henrique
partir de 1º de maio de 1994, na cidade de Campi- Cardoso _ Pimenta da Veiga.
nas, Estado de São Paulo, outorgada pela Portaria
MVOP nº 637, de 1º de janeiro de 1952, e renovada Aviso nº 999 - C. Civil
pelo Decreto nº 90.101, de 27 de agosto de 1984
(Processo nº 50830.000263/94);

XX - Rádio Sociedade Seberi Uda., a partir de 7
de outubro de 1997, na cidade de Seberi, Estado do Rio

-Gfaflde-do-Sulroutorgada.pelo...Decreto nº 94~15O,de...10

de agosto de 1987 (Processo nº53790.000887/97);
XXI - Rádio Difusora de Xanxerê Ltda., a

partir de 5 de agosto de 1992, na cidade de Xan
xerê, Estado de Santa Catarina, outorgada pelo
Decreto nº 87.316, de 21 d~ junho de 1982 (Pro
cesso nº 29820.,000348192).

Art. 2º Fica renovada a concessão das entida
des abaixo mencionadas, para explorar, sem direito
de exclusividade, pelo prazo de quinze anos, serviço
de radiodifusão de sons e imagens (televisão):

I - TV SBT - Canal 5 de Porto Alegre SIA, a
partir de 20 de agosto de 19~6, na cidade de Porto

--Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, outorgada
pelo Decreto nº 85.841, de 25 de março de 1981, à
SBT - Sistema Brasileiro de Televisão S.C. Ltda.,
autorizada a mudar sua denominação social para a
atual, conforme Portaria nº 285, de 28 de abril de
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Brasília, 25 de abril de 2000

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consíêleração de Vossa Excelência o

incluso projeto de decreto que trata da renovação de
concessões, outorgadas às entidades abaixo relacio
nadas, para explorar.'serviço de radiodifusão, nas lo
calidades e Unidades da Federação indicadas:

• Rádio Sociedaae Tupanciretã Ltda.,concessi
onária de serviço de radiodifusão sonora em onda
média na cidade de Tut=>anciretã, Estado do Rio Gran
de do Sul (Processo n~,53790.000031/94))!

• Rádio Curimataú de Nova Cruz Ltda., conces
sionária de serviço de radiodifusão sonora em onda
média na cidade de Nova Cruz, Estado do Rio Grande
do Norte (Processo nº 53780.000094/97);

• Rádio Clube Jacareí Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda média

de 28 de abril de 2000 que renova con- 13,- Rádio Verde Vale Ltda., a partir de 14 de
cessão da Rádio Difusora Serra dos Cris- setembro de 1992, na cidade de Braço do Norte - SC;
tais Ltda., a partir de 20 de setembro de 14 - Rádio Sideral Ltda., a partir de 1º de maio
1997, para explorar, sem direito de exclu- de 1994, na cidade de Getúlio Vargas '7 RS;
sividade, pelo prazo de dez anos, serviço I 15 - Rádio Cruzeiro Ltda., a partir de 16 de ju-
de radiodifusão sonora em onda média, nho de,1991 na cidade de'Cruzeiro - Sp·
na cid~de de Cristalina, Estado de Goiás. 16 - S~ciedade Rádio Sa~tamarie~se Ltda. a

. (As C~mis.:"ões de Ci~~cia e Tecnolo- partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de Sa~ta
gla, Comunlcaçao e Informatlca; e de Cons- Maria - RS' .

tituição e Justiça e de Redação (art. 54.) 17 _ Central de Rádio e Notícias de Itatiba Ltda.,

a partir de 1º de maio de 1994, na cidade de Itatiba 
SP;

18 - Rádio Difusora de Uberaha Ltda., a partir
I

de 24 de novembro de 1993, na cidade de Uberaba -
MG;

19 - Rádio Cultura de Campinas Ltda., a partir
de 1Q de maio de 1994, na cidade de Campinas - SP;

20 - Rádio Sociedade Seberi Ltda.. a partir de 7
de outubro de 1997, na cidade de Seberi - RS;

21 - Rádio Difusora de Xanxerê Ltda., a partir
de 5 de agosto de 1992, na cidade de Xanxerê - SC;

22 - TV SBT - Canal 5 de Porto Alegre S/A, a
partir de 20 de agosto de 1996, na cidade de Porto
Alegre - RS;

23- TV SBT -Canal5de Belém S/A, a partir de
20 de agosto de 1996, na cidade de Belém - PA; .

24 - Televisão Bandeirantes de Presidente Pru
dente Ltda., a partir de 31 de julho de 1996", ria cidade

. de Presidente Prudente - SP. '

Brasília, 13 de junho de 2000. - Fernando
Henrique Cardoso.

Em nº 119/MC

2 - Rádio Curimataú de Nova Cruz Ltda., a par
tir de 8 de agosto de 1997, na cidade de Nova Cruz 
RN;

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado

com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom
panhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante do De
creto de 28 de abril de 2000, que "Renova concessão
das entidades que menciona, para explorar serviços
de radiodifusão, e dá outras providências". As entida
des mencionadas são as seguintes:

1 - Rádio Sociedade Tupanciretã Ltda., a partir
de 1º de maio de 1994, na cidade de Tupanciretã 
RS;

3 - Rádio Clube Jacareí Ltda., a partir de 1º de
maio de 1994, na cidade de Jacareí - SP;

4 - Empresa de Radiodifusão Tupinambás
Ltda., a partir de 4 de outubro de 1998, na cidade de
Dourados - MS;

5 - Rádio Difusora Serra dos Cristais Ltda., a
partir de 20 de setembro de 1997. na cidade de Cris
Jalina-GO;

6 - Rádio Difusora de Barra do Garças Limitada,
a partir de 18 de agosto de 1993, na cidade de Barra
do Garças - MT;

7 - Rádio Nova São Manuel Ltda., a partir de 25
de março de 1992, na cidade de São Manuel - SP;

8 - Rádio São João do Sudoeste do Paraná
Ltda., a partir de 27 de junho de 1996, na cidade de
São João - PR;

9 - Rádio Independente de Barretos Ltda, a par
tir de 1º de maio de 1994, na cidade de Barretos - SP;

10 - Rádio Pirajuí Ltda., a partir de 1º de maio
de 1994, na cidade de Pirajuí - SP;

11 - Rádio Difusora de Piracicaba S/A, a partir
de 1º de maio de 1994, na cidade de Piracicaba - SP;

12 - Fundação Espírita André Luiz, a partir de 1º
de maio de 1994, na cidade de Guarulhos - SP;
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na cidade de Jacareí, Estado de São Paulo (Processo • Sociedade Rádio Santamariense Ltda., con-
nº 50830.001549/93); cessionária de serviço de radiodifusão sonora em

• Empresa de Radiodifusão Tupinambás Ltda., onda média na cidade de Santa Maria, Estado do Rio
concessionária de serviço de radiodifusão sonora em Grande do Sul (Processo nº 50790.000855/93);
onda média na cidade de Dourados, Estado do Mato • Central de Rádio e Notícias de Itatiba Ltda.,
Grosso do Sul (Processo nº 53700.000898/98); concessionária de serviço de radiodifusão sonora em

• Rádio Difusora Serra dos Cristais Ltda., con- onda média na cidade de Itatiba, Estado de São Paulo
cessionária de serviço de radiodifusão sonora em (Processo nº 50830.000222/94);
onda média na cidade de Cristalina, Estado de Goiás • Rádio Difusora de Uberaba Ltda., concessio~
(Processo nº53670~000390/97); nária de serviço de radiodifusão sonora em onda mé-

• Rádio Difusora de Barra do Garças Limitada, dia na cida~e de Uberaba, Estado de Minas Gerais
concessionária de se~viço de radiodifusão sonora em (Process~ ~-50710.000749/93~; .
onda médi~ na cidade de Barra do Garças, Estado do ,. • Radlo. Cultura d.e ~ami'mas Ltda., concesslo-
Mató Grosso (Processo nº 53690.000013/93)' nana de serviço de radlodlfusao sonora em onda mé-

o • _ ' • • dia na cidade de Campinas, Estado de São Paulo
• Rádio Nova Sao Manuel Ltda., concesslonána (Processo nº 50830 000263/94)'

de serviço de radiodifusão sonora em onda média na R ' d' S . dd S b . Ltd . ,.
cidade de São Manuel, Estado de São Paulo (Proces- • . a 10 oc~e ~ e_ e en a., concess~o~ana

º29830 000024/92)' de serviço de radlodlfusao sonora em onda media na
son. , . cidade de Seberi, Estado do Rio Grande do Sul (Pro-

• Rádio S~o João do Sudoeste do Paraná Ltda., cesso nº 53790.000887/97);
concessionária de serviço de radiodifusão sonora em • Rádio Difusora De Xanxerê Lida concessio-
o~da média naocidadé de São Joã~, Estado do Para- nária de serviço de radiodifusão sonora ~'m onda mé-
na (Processo n- 53740.000108/96), dia na cidade de Xanxerê, Estado de Santa Catarina

• Rádio Independente De Barretos Ltda., con- (Processo nº29820.000348/92);
cessionária de serviço de radiodifusão sonora em • TV SBT - Canal 5 de Porto Alegre S/A, con-
onda média na cidade de Barretos, Estado de São cessionária de serviço de radiodifusão de sons e ima-
Paulo (Processo nº 50830.000211/94); gens (televisão) na cidade de Porto Alegre, Estado do

• Rádio Pirajuí Lida., concessionária de serviço de Rio Grande do Sul (Processo nº 53830.000562/96);
radiodifusão sonora em onda média na cidade de Pirajuí, • TV SBT - Canal 5 De Belém S/A, concessio-
Estado de São Paulo (Processo nº50830.000282194); nária de serviço de radiodifusão de sons e imagens

• Rádio Difusora De Piracicaba S/A, concessio- (televisão) na cidade de Belém, Estado do Pará (Pro-
nária de serviço de radiodifusão sonora em onda mé- cesso nº 53830.000560/96);
dia na cidade de Piracicaba, Estado de São Paulo .Televisão Bandeirantes de Presidente Pruden-
(Processo nº 50830.000152194); te Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão de

• Fundação Espírita André Luiz, concessionária sons e imagens (televisão~ na cidade de president~
de serviço de radiodifusão sonora em onda média na Prudente, Estado de Sao Paulo (Processo n-
cidade de Guarulhos Estado de São Paulo (Processo 53830.000512196).
nº 50830.000295/94); A ~. Observo que a renovação do p~azo de vi-

Rád' \/I d Vi I Ltd . ,. d gencla das outorgas para explorar serviços de ra-
• • 10. e~ e_ a e a., conCeSSI?n.afla ~ diodifusão é regida pelas disposições contidas na

serviço de radlodlfusao sonora em onda medIa na,cl- Lei nº 5.785, de 23 de junho de 1972, e no Decreto
dade de Br~ço do Norte, Estado de Santa Catarina nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983, que a regula-
(Processo n-29820.000434/92); mentou.

• Rádio Sideral Ltda., concessionária de serviço 3. Cumpre ressaltar que os pedidos foram
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de analisados pelos órgãos técnicos deste Ministério e
Getúlio Vargas, Estado do Rio Grande do Sul (Pro- considerados de acordo com os dispositivos legais
cesso nº 53790.000206/94); aplicáveis, demonstrando possuir as entidades as

• Rádio Cruzeiro 'Lida., concessionária de qualificações necessárias à renovação da conces-
serviço de radiodifusão sonora em onda média na são.
cidade de Cruzeiro, Estado de São Paulo (Processo 4. Nessa conformidade, e em observância ao
nº 29100.000221/91); que dispõem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regula-



-DECRETO DE 28 DE ABRIL DE 2000

Renova concessão das entidades
que menciona, para explorar serviços de
radiodifusão, e dá outras providências.

o Presidente da República, no uso das atribui
ções que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, ca
put, da Constituição, 33, § 3º, da Lei nº4.117, de 27
de agosto de 1962, e 62 da Lei n2 5.785, de 23 de ju
nho de 1972, e tendo em vista o disposto no art. 6º, in
ciso I; do Decreto nº88.066, de 26 de janeiro de 1983,

Decreta:

Art. 1º Fica renovada a concessão das entida
des abaixo mencionadas, para explorar, sem direito
de exclusividade, pelo prazo de dez anos, serviço de
radiodifusão sonora em onda média:

1- Radio Sociedade Tupanciretã Ltda., a partir
de 12 de maio de 1994, na cidade de Tupanciretã,
Estado do Rio Grande do Sul, outorgada pela Portaria
MVOP nº432, de 29 de abril de 1955, e renovada pelo
Decreto nº89.629, de 8 de maio de 1984 (Processo nº
53790.000031/94);

11- Radio Curimataú de Nova Cruz Ltda., a par
tir de 8 de agosto de 1997, na cidade de Nova Cruz,
Estado do Rio Grande do Norte, outorgada pelo De
creto nl! 79.801, de 8 de junho de 1977, e renovada
pelo Decreto n2 96.867, de 29 de setembro de 1988
(Processo nº 53780.000094/97);

111 - Rádio Clube Jacaref Ltda., a partir de 1º
de maio de 1994, na cidade de Jacaref, Estado de
São Paulo, outorgada pela Portaria MVOP nº 155,
de 16 de fevereiro de 1950, e renovada pelo Decre
to nº 91.011, de 27 de fevereiro de 1985 (Processo
nº 50830.001549/93);

IV - Empresa de Radiodifusão Tupinambás
Ltda., a partir de 4 de outubro de 1998, na cidade de
Dourados, Estado do Mato Grosso do Sul, outorgada
pelo Decreto nº 96.647, de 5 de setembro de 1988
(Processo nSl 53700.000896/98);

V - Rádio Difusora Serra dos Cristais Ltda., a
partir de 20 de setembro de 1997, na cidade de Cris
talina, Estado de Goiás, outorgada pelo Decreto nº
80.230, de 25 de agosto de 1977, e renovada pelo
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menta, Decreto nº88.066, de 1983, submeto o assun- Decreto n!! 95.258, de 19 de novembro de 1987 (Pro-
to à superior consiaeração de Vossa Excelência para cesso n!! 53670.000390/97);
decisão e submissão da matéria ao Congresso Naci- VI - Rádio Difusora de Barra do Garças Limita-
anal, em cumprimento ao § 3!! do art. 223 da Constitu- da, a partir de 18 de agosto de 1993, na cidade de
ição. Barra do Garças, Estado do Mato Grosso, outorgada

Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Minis- pelo Decreto n!! 88.445, de 29 de junho de 1983 (Pro-
tro de Estado das Comunicações. cesso n!! 53690.000013/93);

Vil - Rádio Nova são Manuel Ltda., a partir
.-cte-25 de março--de--=l992, na cidade de São-MaAY
el, Estado de São Paulo, outorgada pelo Decreto
nº 86.961, de 25 de fevereiro de 1982 (Processo
nº 29830.000024/92);

VIII - Rádio São João do Sudoeste do Paraná
Ltda., a partir de 27 de junho de 1996, na cidade de
São João, Estado do Paraná, outorgada pela Portaria
MC n!! 176, de 25 de junho de 1986, e autorizada a
passar à condição de concessionária em virtude de
aumento de potência de sua estação transmissora,
conforme Exposição de Motivos nº 112, de 12 de se
tembro de 1994, do Ministério das Comunicações
(Processo nº 53740.000108/96);

IX - Rádio Independente "de Barretos LTDA., a
partir de 1!! de maio de 1994, na cidade de Barretos,
Estado de São Paulo, outorgada pela Portaria MVOP
nº31- B, de 21 de janeiro de 1961, e renovada pelo
Decreto n!! 89.553, de 12 de abril de 1984 (Processo
nº 50830.000211/94);

X - Rádio Pirajuí Ltda., a partir de 12 de maio de
1994, na cidade de Pirajuí, Estado de São Paulo, ou
torgada pela Portaria MVOP nº 239, de 11 de março
de 1946, renovada pela Portaria MC nº 251, de 9 de
outubro de 1985, e autorizada a passar à condição de
concessionária em virtude de aumento de potência
de sua estação transmissora, conforme Exposição de
Motivos nº 92, de 16 de maio de 1996, do Ministério
das Comunicações (Processo n2 50830.000282/94);

XI - Rádio Difusora de Piracicaba S/A, a partir
de 1º de maio de 1994, na cidade de Piracicaba, Esta
do de São Paulo, outorgada pela Portaria MVOP
nº 41, de 22 de janeiro de 1948, e renovada pelo
Decreto nº 89.406, de 29 de fevereiro de 1984 (Pro
cesso n!! 50830.000152194);

XII - Fundação Espirita André Luiz, a partir de
1º de maio de 1994, na cidade de Guarulhos, Estado
de São Paulo, outorgada originariamente pela Porta
ria MVOP nº 420, de 26 de julho de 1956, à Rádio Di
fusora Hora Certa Ltda., cuja denominação social foi
alterada para Rádio Boa Nova de Guarulhos Ltda., re
novada pelo Decreto nº 89.590, de 27 de abril de
1984, e transferida pelo Decreto de 10 qe dezembro
de 1997, para a concessionária de que trata este inci
so (Processo n2 50830.000295/94);
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XIII- Rádio Verde Vale Lida., a partir de 14 de creto nº 90.101, de 27 de ago'sto de 1984 (Processo

setembro de 1992, na cidade de Braço do Norte, nº 50830.000263/94); .
Estado de Santa Catarina, outorgada pelo Decreto XX - Rádio Sociedade Seberi Ltda~, a partir de 7
nº 87.402, de 13 'de julho de 1982, à Rádio Verde de outubro de 1997, ria cidade de Seberi; Estado'do Rio
Vale de Bra90 d,? Nort~ Ltda., autorizada a mudar Grande do Sul, outorgada pelo Decreto nº 94.750, de 10
sua d~n..0mtnaçao, socla~ para a atual, conf?rme de agosto de 1987 (Processo nº 53790.000887/97);
Exposlçao de MotiVOS n- 146, de 20 de maio de XXI R' d' D'f ' d X A Ltd "
1998, do Ministério das Comunicações (Processo t' d 5 d - a ItO di u

1
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9
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9
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2

e a,ndxedre d xa., a pa!-
nº 29820.000434/92)' Ir e . e agqs o e . ,na CI a e e anxere,

" .' . o Estado de Santa Catarrna, outorgada pelo Decre-
, XIV - Radlo ~Ideral Ltda.: ~ partir de 1- de to' nº 87,316, de 21 de junho de 1982 (Processo

malo?e 1994, na Cidade de Getulio Vargas, Esta~o :nº 29820,000348/92)'. "
do RIO Grande do Sul, outorgada pela Portarra o " .' . ,_ •
MVOP nº 969 de 18 de novembro de 1948 e reno- Art. 2- Flc& renovada a concessao das entlda-
vada pelo De~reto nº 90.422 de 8 de nove~bro de des abaixo mencionadas, para explorar, ,sefT) direi-
1984 (Processo nº 53790.000206/94); to d~ exclusiv,ida,d,e, !"elo prazo ~~ quinze ano~,

XV - Rádio Cruzeiro Ltda" a partir de 16 de ju- s:rvlço de radlodlf~sao de sons e Imagens (te/evl-
nho de 1991, na cidade de Cruzeiro, Estado de São sao):
Paulo, outorgada originariamente à Emissoras do 1-TV SBT- Canal 5 de Porto Alegre S/A, a par-
Vale Ltda., conforme Portaria MC nº 111, de 11 de ju- tir de 20 de agosto de 1996, na cidad,e de Porto Ale-
nho de 1981 , autorizada a passar à condição de con- gre, Estado do Rio Grande do Sul, outorgada pelo
cessionária em virtude de aumento de potência 'de Deçreto nº 85.841, de 25 de março de 1981, à SBT
sua estação transmissora, conforme Decreto nº - Sistema Brasileiro de Televisão S.C. Ltda., aut~-
86.835, de 12 de janeiro de 1982, transferida para a ~izC1-da a mudar sua c;ienominação soçial para a atu-
concessionária de que trata este inciso, conforme ai, conforme Portaria nº 285, de' 28 de abril de
Exposição de Motivos nº 259, de 6 de novembro de 1986, do Diretor da Diretoria Regional do Departa-
1984, do Ministério das Comunicações (Processo nº mento Nacionál de Telecomunicações ~m São Pa-
29100.000221/91); ulo (Processo n!! 53830.000562/96); , .. '

XVI- Sociedade Rádio Santamariense Lida., a 11 - TV SBl- - Canal 5 de Belém S/A, a partir
partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de Santa de 20, de agosto de 1996, na cidade de Belém,
Maria, Estado do Rio Grande do Sul, outorgada pelo Estado do Pará, outorgada pelo Decreto nº 85.841,
Decreto n!! 44.116, de 24 de julho de 1958, e renova- qe 25 de março de 1,981, à SBT - Sistema Brasilei-
da pelo Decreto nº 89.543, de 11 de abril de 1984 ro de Televisão S.C. Ltda., autórizada a mudar sua
(Processo nº 50790.000855/93); denominação social para a atual, conforme Porta-

XVII - Central de Radio e Notícias de Itatiba ria n!! 286, de 28 de abril de 1986, do Diretor da
Lida., a partir de 1º de maio de 1994, na cidade de Ita- Diretoria Regional do Departâmento Nacio,nal
tiba, Estado de São Paulo, outorgada pela Portaria de Telecomunicações em São Paulo (Processo
MVOP nº 926, de 19 de outubro de 1951, renovada nº 53830.000560/96);
pelo ~ecreto nº 91,571, de 23 d,e ag.osto d~ 1985, e 111 _ Televi~ão Bandeirantes de Presidente. Pru-
autorizada a mudar s~a_denomln~çao SOCial para a dente Ltda. a partir de 31 .de 'ulho de 1996 na cidade
atual, conforme Exposlçao de MotiVOS nº 298, de 12 " , ,L.,
de novembro de 1998, do Ministério das Comunica- de PreSIdente Prude~te, Estado d~ Sa? Paulo, outor-
ções (Processo nº 50830.000222/94); ,gada pelo D;creto n- 86.069, de 3 de Junho de 1981

XVIII R 'd' D'f d Ub b L'd . (Processo n- 53830.000512/96).- a 10 I usora e era a I a., a partir o • , "f •
de 24 de novembro de 1993 na cidade de Uberaba Art, 3- A exp[oraçao do serviço de radlodl usao,
Estado de Minas Gerais, o'utorgada pelo Decret~ cujas con,cessões ,s~o renov~q,as por este, Decr~to,
nº38.076, de 12 de outubro de 1955, e renovada pelo r:ger-s~-a pelo ~.odlgo BraSIleiro de Teleco~unlca"
Decreto nº 96.845, de 28 de setembro de 1988 (Pro- çoes, leiS subsequentes e seus regulamentos. "
cesso nº 50710,000749/93); Art. 4º A renovação da concessão somente produ-

XIX - Radio Cultura de Campinas Ltda" a partir zirá efeitos legais após deliberação do Gengresso Nacio-
de 1º de maio de 1994, na cidade de Campinas, nal, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição: '
Estado de São Paulo, outorgada peja Portaria MVOP Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de
nº637, de 12 de janeiro de 1952, e renovada pelo De- sua publicação,



3 - Rádio Clube Jacareí Ltda., a partir de 1º de
maio de 1994, na cidade de Jacareí - SP;

4 - Empresa de Radiodifusão Tupinambás
Ltda., a partir de 4 de outubro de 1998, na cidade de
Dourados - MS;

5 - Rádio Difusora Serra dos Cristais Ltda., a
partir de 20 de setembro de 1997, na cidade de Cris
talina-GO;

06 - Rádio Difusora de Barra do Garças Limita
da, a partir de 18 de agosto de 1993, na cidade de
Barra do Garças - MT.

7 - Rádio Nova São Manuel L1da.~a-p-ai1i(de 25"
de março de 1992, na cidade de São Manuel - SP;

8 - Rádio São João do Sudoeste do Paraná.
Ltda., a partir de 27 de junho de 1996, na cidade de
São João - PR;

9 - Rádio Independente de Barretos Ltda, a par
tir de 1º de maio de 1994, na cidade de Barretos - Sp,

10- Rádio Pirajuí Ltda., a partir de 1Q de maio
de 1994, na cidade de Pirajuí - SP;

11 - Rádio Difusora de Piracicaba S/A, a partir
de 1Q de maio de 1994, na cidade de Piracicaba - SP;

12 - Fundação Espírita André Luiz, a partir de 1º
de maio de 1994, na cidade de Guarulhos - SP;

13 - Rádio Verde Vale Ltda., a partir de 14 de
setembro de 1992, na cidade de Braço do Norte - SC;

14 - Rádio Sideral Ltda., a partir de 1º de maio
de 1994, na cidade de Getúlio Vargas - RS;

15 - Rádio Cruzeiro Ltda., a partir de 16 de ju
nho de 1991, na cidade de Cruzeiro - SP;

16 - Sociedade Rádio Santamariense Ltda., a
pa rtir da.iQ de novembro da1993, na cidade de Santa
Maria- RS;

17 - Central de Rádio e Notícias de Itatiba Ltda.,
a partir de 1ºde maio de 1994, na cidade de Itatiba 
SP;

18 - Rádio Difusora de Uberaba Ltda., a partir
de 24 de novembro de 1993, na cidade de Uberaba
MG;

19 - Rádio Cultura de Campinas Ltda., a partir
de 1º de maio de 1994, na cidade de Campinas - SP;

20 - Rádio Sociedade Seberi Ltda., a partir de 7
de outubro de 1997, na cidade de Seberi - RS;

21 - Rádio Difusora de Xanxerê Ltda., a partir
de 5 de agosto de 1992, na cidade de Xanxerê - SC; 

22 - TV SBT - Canal 5 de Porto Alegre S/A, a
partir de 20 de agosto de 1996, na cidade de Porto
Alegre- RS;

32764 Sábado 17 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2000
Brasília, 28 de abril de 2000; 1792 da Indepen- 2 - Rádio Curimataú de Nova Cruz Ltda., a par-

dência e 112º da República. - FERNANDO tir de 8 de agosto de 1997, na cidade de Nova Cruz-
HENRIQUE CARDOSO - Pimenta da Veiga. RN;

Aviso nº 999 - C. Civil

Brasília, 13 de junho de 2000

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília - DF

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante do Decreto de 28 de abril de 2000, que
"Renova concessão das entidades que menciona,
para explorar serviços de radiodifusão, e dá outras
providências".

Atenciosamente, - Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.

TVR N!! 36, DE 2000
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM Nº 817/00

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante do Decreto
de 28 de abril de 2000 que renova con
cessão da Rádio Difusora de Barra do
Garças Limitada, a partir de 18 de agosto
de 1993, para explorar, sem direito de ex
clusividade, pelo prazo de dez anos, ser
viço de radiodifusão sonora em onda mé
dia, na cidade de Barra do Garças, Esta
do do MatO-Gr..osso do Sul

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática; e de Cons
tituição e Justiça e de Redação (art. 54.)

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado

com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom
panhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante do De
creto de 28 de abril de 2000, que "Renova concessão
das entidades que menciona, para explorar serviços
de radiodifusão, e dá outras providências". As entida
des mencionadas são as seguintes:

1 - Rádio Sociedade Tupanciretã Ltda., a partir
de 1º da..maio de 1994, na cidade de Tupanciretã
RS;



• Rádio Difusora De Uberaba ltda., concessio
nária de serviço de radiodifusão sonora em onda mé
dia na cidade de Uberaba, Estado de Minas Gerais
(Processo nQ 50710.000749/93);

• Rádio Cultura De Campinas Lida., concessio
nária de serviço de radiodifusão sonora em onda mé
dia na cidade de Campinas, Estado de São Paulo
(Processo nº5D830.000263/94);

-Rádio Sociedade Seberi Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda média na
cidade de Seberi, Estado do Rio Grande do Sul (Pro
cesso nº 53790.000887/97);

• Rádio Difusora de Xanxerê Lida:; concessto--
nária de serviço de radiodifusão sonora em onda mé
dia na cidade de Xanxerê, Estado de Santa Catarina_
(Processo nQ 29820.000348/92);
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23 - TV SBT - CanaiS de Belém S/A, a partir de onda média na cidade de Barretos, Estado de São

20 de agosto de 1996, na cidade de Belém - PA; Paulo (Processo nº 50830.000211/94);
24 - Televisão Bandeirantes de Presidente Pru- • Rádio Pirajuí Lida., concessionária de serviço de

dente Ltda., a partir de 31 de julho de 1996, na cidade radiodifusão sonora em onda média na cidade de Pirajuí,
de Presidente Prudente - SP. Estado de São Paulo (Processo nQ 50830.000282194);

Brasília, 13 de junho de 2000. - Fernando • Rádio Difusora de Piracicaba S/A concessio-
Henrique Cardoso. nária de serviço de radiodifusão sonora e~ onda mé-

E.M nº 119/MC dia na cidade de Piracicaba, Estado de São Paulo
(Processo nQ 50830.000152/94);

• Fundação Espírita Andre Luiz, concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda média na
cidade de Guarulhos, Estado de São Pauto (Processo
nº 50830.000295/94);

- • Radio-VerdeVale-ttda.~--c-crrícessjonana de ser·
viço de radiodifusão sonora em onda média na cidade
de Braço do Norte, Estado de Santa Catarina (Pro
cesso nº 29820.000434/92);

• Rádio Sideralltda., concessionária de serviço
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Getúlio Vargas, Estado do Rio Grande do Sul (Pro
cesso nº 53790.000206/94);

• Rádio Cruzeiro Ltda., concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda média na
cidade de Cruzeiro, Estado de São Paulo (Proces
so nº 29100.000221/91);

• Sociedade Radio Santamariense ltda., con
cessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Santa Maria, Estado do Rio
Grande do Sul (Processo nº 50790.000855/93);

• Central de Rádio e Notícias de Itatiba ltda.,
concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Itatiba, Estado de São Paulo
(Processo nº 50830.000222/94);

Brasília, 25 de abril de 2000

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,

Submeto à consideração de Vossa Excelência o
incluso projeto de decreto que trata da renovação de

-concessões, outorgadas às -entidades abaixe-relaele-
nadas, para explorar serviço de radiodifusão, nas lo
calidades e Unidades da Federação indicadas:

• Rádio Sociedade Tupanciretã lida., concessi
onária de serviço de radiodifusão sonora em onda
média na cidade de Tupanciretã, Estado do Rio Gran
de do Sul (Processo nº 53790.000031/94);

• Rádio Curimataú de Nova Cruz Ltda., conces
sionária de serviço de radiodifusão sonora em onda
média na cidade de Nova Cruz, Estado do Rio Grande
do Norte (Processo nº 53780.000094/97);

• Rádio Clube Jacareí ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda média
na cidade de Jacareí, Estado de São Paulo (Pro
cesso nº 50830.001549/93);

• Empresa de Radiodifusão Tupinambás Ltda.,
concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Dourados, Estado do Mato
Grosso do Sul (Processo nº 53700.000896/98);

• Rádio Difusora Serra dos Cristais Ltda., con
cessionária de s~rviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Cristalina, Estado de Goiás
(Processo nº 53670.000390/97);

• Rádio Difusora de Barra Do Garças limitada,
concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Barra do Garças, Estado do
Mato Grosso (Processo nº 53690.000013/93);

• Rádio Nova São Manuelltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda média na
cidade de São Manuel, E~tado de São Paulo (Proces
so nº 29830.000024/92);

• Rádio São João do Sudoeste do Paraná ltda.,
concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
-ORda média na cidade de São João, Estado do Para
ná (Processo nº 53740.0001 08/96);

• Rádio Independente de__Barretos Ltda., con
cessionária de serviço de radiodifusão sonora em



_ Renova cQncessão das entidades
que menciona, para explorar serviços de
radiodifusão, e dá óutras providências.

i,

O Pre.sidente da República, no uso das atribui
ções que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, ca
put, da Constituição, 33, § 3º, da Lei nº 4.117, de 27
de agosto de 1962, e 6º da Lei nº 5.785, de 23 de ju
nho de 1972, e tendo em vista o disposto no art. 6º, in
ciso I, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983,
decreta:
'. .Art. 1º Fica renovada a concessão das entida

des abai.xo mencionadas, para e~plorar, sem direito
de exclusividade, .pelo prazo de dez anos, serviço de

_radiodifusão sono(a em onda média:
,. I - Rádio Sociedade Tupanciretã Ltda., a partir

_de. 1~ de maio de 1994, na cidade.- de Tupanciretã,
Estado de;> Riq Grande.do Sul, outorgada pela Portaria
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-TV SBT - Canal 5 de Porto Alegre S/A, conces- MVOP nº 432, de 29 de abril de 1955, e renovada

sionária de serviço de radiodifusão de sons e ima- pelo Decreto nº 89.629, de 8 de maio de 1984 (Processo
gens (televisão) na cidade de Porto Alegre, Es~ado do nº 53790.000031/94);
Rio Grande do Sul (Processo nº 53830.00056,2/96); 11- Rádio Curimataú de Nova Cruz Lida., a partir

•TV SBT - Canal 5 de Belém S/A, concessioná- de 8 de agosto de 1997, na cidade de Nova Cruz,
ria de serviço de radiodifusão de sons e imagens (te- Estado do Rio Grande do Norte, outorgada pelo De-
levisão) na cidade de Belém, Estado do Pará (Proces- ereto nº 79.801, de 8 de junho de 1977, e renovada
so nº 53830.000560/96); pelo Decreto nº 96.867, de 29 de setembro de 1988
. ' -Televisão Bandeirantes de Presidente Pruden- (Processo nº 53780.000094/97);

te Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão de JJI - Rádio Clube Jacareí Lida., a partir de 1º
sons e imagens (televisão) na cidade de Presidente de maio de 1994, na cidade de Jacareí, Estado de
Prudente, . Estado de São Paulo (Processo nº São Paulo, outorgada pela Portaria MVOP nº 155,
53630.000512196). de 16 de fevereiro de 1950, e renovada pelo Decre-

2. Observo que a renovação do prazo de vigência to' nº 91.011 , de 27 de fevereiro de 1985 (Processo
Cfa.s outorgas para explorar serviços de radiodifusão é nº 50830.001549/93);
regida pelas disposições contidas na Lei nº 5.785, de IV - Empresa de Radiodifusão Tupinambás
23 de junho de 1972, e no Decreto nº 88.066, de 26 de Ltda., a partir de 4 de outubro de 1998, na cidade de
janeiro de 1983, que a regulamentou. Dourados, Estado do Mato Grosso do Sul, outorgada

'3. Cumpre ressaltar que os pedidos foram anali- pelo Decret~ nº 96.647, de 5 de setembro de 1988
sados pelos órgãos técnicos deste Ministério e consi- (Processo n- 53700.000896/98);
derados de acordo com os dispositivos legais aplicá- . V - Rádio Difusora Serra dos Cristai~ Lida., a
veis, demonstrando possuir as entid;ades as qualifica- pa~tlr ~e 20 de setembro.?e 1997, na Cidade de
ções necessárias à renovação da concessão. Cristalina, Estado de GOlas, outorgada pelo De-

4. Nessa conformidade, e em observância ao ereto nº 80.230, de 25 de agosto de 1977, e reno-
qué dispõem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regula- vada pelo Decreto nº 95.258, de 19 de novembro
mento, Decreto nº 88.066, de, 1983, submeto o assun- de 1987 (Processo nº 53670.000390/97);
to à superior consideração de Vossa Excelência para VI- ~adio Difusora de Barra do Garça.s Limita-
d,ecisão e submissão da matéria ao Congresso Nacio- da, a partir de 18 de agosto de 1993, na CIdade de
naf, em cumprimento ao § 3º do art. 223 da Constitui- Barra do Garças, Estado do Mato Grgsso......outorgada
ção.' pelo Decreto nº 88.445, de 29 de junho de 1983 (Pro-

Respeitosame,nte, - pimenta da Veiga, Minis- cesso nº 53690.000013/93);
tro de Estado das COTDunicações. ' ' VII- Rádio Nova são Manuel Ltda., a partir de 25

. ' de março de 1992, na cidade de São Manuel, Estado de
DECRETO DE 28 DE ABRIL DE 2000 São Paulo, outorgada pelo Decreto nº 86.961, de 25 de

fevereiro de 1982 (Processo nQ 29830.000024/92);
VIII - Radio são João do Sudoeste do Paraná

Ltda., a partir de 27 de junho de 1996, na cidade de
São João, Estado do Paraná, outorgada pela Portaria
MC nº 176, de 25 de junho de 1986, e autorizada a
passar à condição de concessionária em virtude de
aumento de potência de sua estação transmissora,
conforme Exposição de Motivos nº 112, de 12 de se
tembro de 1994, do Ministério das Comunicações
(processo nº 53740.000108/96);

IX - Rádio Independente de Barretos Ltda., a
partir de 1º de maio de 1994, na cidade de Barretos,
Estado de São Paulo, outorgada pela Portaria MVOP
nº 31 - B, de 21 de janeiro de 1961, e renovada pelo
Decreto nº 89.553, de 12 de abril de 1984 (Processo
nº 50630.000211/94);

X - Rádio Pirajui Ltda., a partir de 1º de maio de
1994, na cidade de Pirajuí, Estado de São Paulo, ou-



Junho de 2000 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sábado 17 32767
torgada pela Portaria MVOP nº 239, de 11 de março pelo Decreto nº 89.543, de 11 de abril de 1984 (Pro-
de 1946, renovada pela Portaria Me nº 251, de 9 de cesso nº 50790.000855/93);
outubro de 1985, e autorizada a passar à condição de XVII - Central de Rádio e Notícias de Itatiba
concessionária em virtude de aumento de potência Uda., a partir de 1º de maio de 1994, na cidade de Ita-
de sua estação transmissora, conforme Exposição de tiba, Estado de São Paulo, outorgada pela Portaria
Motivos nº 92, de 16 de maio de 1996, do Ministécio MVOP nº 926 de 19 de outubro de 1951 renovada
das Comunicações (Processo nº 50830.000282/94); pelo Decreto ~º 91.571, de 23 de agosto de 1985, e

XI- Rádio Difusora de Piracicaba S/A, a partir autorizada a mudar sua denominação social para a
de 12 de maio de 1994, na cidade de Piracicaba, atual, conforme Exposição de Motivos nº 298, de 12
Estado de São Paulo, outorgada pela Portaria MVOP de novembro de 1998, do Ministério das Comunica-
nº 41, de 22 de janeiro de 1948, e renovada pelo De- ções (Processo nº 50830.000222194);
creto nº 89.406, de 29 de fevereiro de 1984 (Processo XVIII - Rádio Difusora de Uberaba Ltda a
nº 50830.000152/94); partir de 24 de novembro de 1993, na cidade"de

XII - Fundação Espírita Andrê Luiz, a partir de Uberaba, Estado de Minas Gerais, outorgada pelo
1º de maio de 1994, na cidade de Guarulhos, Estado Decreto nº 38.076, de 12 de outubro de 1955, e re-
de São Paulo, outorgada originariamente pela Porta- novada pelo Decreto nº 96.845, de 28 de setembro
ria MVOP nº 420, de 26 de j~lho de 1~56,~à Rád~o Di: de 1988 (Processo nº 50710.000749/93);
fusora Hora Ce~8: Uda., cUJa denommaçao SOCial fOI XIX _ Rádio Cultura de Campinas Ltda., a
alterada para Radlo Boa Nova de Guarulh?s Ltda., re- partir de 1º de maio de 1994, na cidade de Campi-
novada pelo Decreto 89.590, de 27 de abnl de 1984, e nas, Estado de São Paulo, outorgada pela Porta-
transfenda pelo ,De~r~to de 10 de dezemb,ro ?e 1997, ria MVOP nR637, de 1Rde janeiro de 1952, e reno-
para a ~oncesslonana de q~e trata este inCISO (Pro- vada pelo Decreto n!! 90.101, de 27 de agosto de
cesso n- 50830:000295/94)", 1984 (Processo nº 50830.000263/94);

XIII - Radlo Verde Vale Lida" a partir de 14 de XX R 'd' S 'd d S b 'Ltd rt' d 7. - a 10 oCle a e e en a., a pa Ir e

~~~~~~~~ ~~n~;~~t~~n~:~:~~r::d:~~~ ~~cr~~ort~~ de outubro de 1997, na cidade de Seberi~Estado do Rio
87.402, de 13 de julho de 1982, à Rádio Verde Vale de Grande do Sul, outorgada pelo ~er.reto n- 94.750, de 10
Braço do Norte Uda., autorizada a mudar sua deno- de agosto de ~~87 ~Processo n-537~0.000887/97~;
minação social para a atual, conforme Exposição de XXI- Radlo Difusora, de Xanxere Ltd~., a partir de
Motivos 146 de 20 de maio de 1998 do Ministério 5 de agosto de 1992, na Cidade de Xanxere, Estado de
das comunic~ções (Processo nº 2982à.000434/92); Sa~ta Catarina, outorgada pel~ Decreto n!!87.316, de 21

XIV - Rádio Sideral Lida., a partir de 1º de maio de Junho de 1982 (Processo n-29820.oo0348192).
de 1994, na cidade de Getúlio Vargas, Estado do Rio Art. 2º Fica renovada a concessão das entida-
Grande do Sul, outorgada pela Portaria MVOP nº 969, des abaixo mencionadas, para explorar, sem direito
de 18 de novembro de ·1948, e renovada pelo Decreto de exclusividade, pelo prazo de quinze anos, serviço
n!! 90.422, de 8 de novembro de 1984 (Processo de radiodifusão de sons e imagens (televisão):
53790.000206/94); , 1- TV SBT - Canal 5 de Porto Alegre S/A, a partir

XV - Rádio Cruzeiro Uda., a partir de 16 de ju- de 20 de agosto de 1996, na cidade de Porto Alegre,
nho de 1991, na cidade de Cruzeiro, Estado de São Estado do Rio Grande do Sul, outorgada pelo Decreto
Paulo, outorgada originariamente à Emissoras do nº 85.841, de 25 de março de 1981, à SBT - Sistema
Vale Ltda., conforme Portaria MC nº 111, de 11 de ju- Brasileiro de Televisão S.C., Ltda.. autorizada a mudar
nho de 1981, autorizada a passar à condição de con- sua denominação social para a atual, conforme Portaria
cessionária em virtude de aumento de potência de nº 285, de 28 de abril de 1986, do Diretorda Diretoria Re-
sua estação transmissora, conforme Decreto 86.835, gional do Departamento Nacional de Telecomunicações
de 12 de janeiro de 1982, transferida para a concessi- em São Paulo (Processo nº 53830.000562196);
onária de que trata este inciso, conforme Exposição 11- TV SBT - Canal 5 de Belém S/A, a partir de
de Motivos nº259, de 6 de novembro de 1984, do Ministé- 20 de agosto de 1996, na cidade de Belém, Estado do
rio das Comunicações (Processo n!! 29100.000221191); Pará, outorgada pelo Decreto n!! 85.841, de 25 de

XVI - Sociedade Rádio Santamariense Ltda., a março de 1981, à SEI - Sistema Brasileiro de Televi-
partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de Santa são S.C. Ltda., autorizada a mudar sua denominação
Maria, Estado do Rio Grande do Sul, outorgada pelo social para a atual, conforme Portaria n!!286, de 28 de
Decreto n!!44.116, de 24 de julho de 1958, e renovada abril de 1986, do Diretor da Diretoria Regional do De-



Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado

com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom
panhado de exposição de motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o'ato constante do De
creto de 28 de abril de 2000, que "Renova concessão
das entidades que menciona, para explorar serviços
de radiodifusão, e dá outras providências". As entida
des mencionadas são as seguintes:

1 - Rádio Sociedade Tupanciretã Ltda., a partir
de 1º de maio de 1994, na cidade de Tupanciretã 
RS;

2 - Rádio Curimataú de Nova Cruz Ltda., a par
tir de 8 de agosto de 1997, na cidade de Nova Cruz
RN

3 - Rádio Clube Jacareí Ltda., a partir de 1º de
maio de 1994, na cidade de Jacareí - SP

4 - Empresa de Radiodifusão Tupinambás
Ltda., a partir de 4 de outubro de 1998, na cidade de
Dourados - MS;

5 - Rádio Difusora Serra dos Cristais Ltda., a
partir de 20 de setembro de 1997, na cidade de Cris
talina- GO;

6 - Rádio Difusora de Barra do Garças Limitada,
a partir de 18 de agosto de 1993, na cidade de Barra
do Garças - MI,

7 - Rádio Nova São Manuel Ltda., a partir de 25
de março de 1992, na cidade de São Manuel - SP;

8 - Rádio São João do Sudoeste do Paraná .
Ltda., a partir de 27 de junho áe 1996, na cidade de
São João - PR; 0'

9 - Rádio Independente de Barretos Ltda, a paL"
tir de 1º de maio de 1994, na cidade de Barretos - SP;

10 - Rádio Pirajuí Ltda., a partir de 1º de maio
de 1994, na cidade de Pirajuí - SP;

11 - Rádio Difusora de Piracicaba S/A. a partir
de 1º de maio de 1994, na cidade de Piracicaba - SP;

12 - Fundação Espírita André Luiz, a partir de 12

de maio de 1994, na cidade de Guarulhos SP;

13 - Rádio Verde Vale Ltda., a partir de 14 de
setembro de 1992, na cidade de Braço do Norte-SC;

14 - Rádio Sideral Ltda., a partir de 12 de maio
de 1994, na cidade de Getúlio Vargas - RS;

15 - Rádio Cruzeiro Ltda., a partir de 16 de ju
nho de 1991, na cidade de Cruzeiro - SP; .
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partamento Nacional de Telecomunicações em São (Às Comissões de Ciência e Tecnolo-
Paulo (Processo nº 53830.000560/96); gia, Comunicação e Informática; e de Cons-

111- Televisão Bandeirantes de Presidente Pru- tituiçao e Justiça e de Redação (art. 54.)
dente Lida., a partir de 31 de julho de 1996, na cidade
de Presidente Prudente, Estado de São Paulo, outor
gada pelo Decreto nº 86.069, de 3 de junho de 1981
(Processo nº 53830.000512/96).

Art. 3º A exploração do serviço de radiodifusão,
cujas concessões são renovadas por este decreto, re
ger-Se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunica
ções;;ets subseqüentes e seus regulamentos.

Art. 4º A renovação da concessão somente pro
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constitui
ção.

Art. 5º Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação.

Brasília, 23 de abril de 2000; 179º da Indepen
dência e 112º da República. - FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO - Pimenta da Veiga.

Aviso nº 999-C. Civil

Brasflia, 13 de junho de 2000

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília-DF

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentfssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante do Decreto de 28 de abril de 2000, que
"Renova concessão das entidades que menciona,
para explorar serviços de radiodifusão, e dá outras
providências".

Atenciosamente, - Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.

TVR Nº 37, DE 2000
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM Nº 817/00

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante do Decreto
de 28 de abril de renova concessão da
Rádio Nova São Manuel Ltda., a partir de
25 de março de 1992, para explorar, sem
direito de exclusividade, pelo prazo de
dez anos, serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de São Manu
el, Estado de São Paulo.



19 - Rádio Cultura de Campinas Ltda., a partir
de 1º de maio de 1994, na cidade de Campinas - SP;

20 - Rádio Sociedade Seberi Ltda.. a partir de 7
de outubro de 1997, na cidade de Seberi - RS;

21 - Rádio Difusora de Xanxerê Ltda., a partir
de 5 de agosto d~ 1992, ,na cidade de Xanxerê - SC;

22 - IV SBT - CanaiS de Porto Alegre S/A, a
partir de 20 de agosto de 1996, na cidade de Porto
Alegre- RS;

23 - TV SBT - CanaiS de Belém S/A, a partir de
20 de agosto de 1996, na cidade de Belém - PA;

24 - Televisão Bandeirantes de Presidente Pru
dente Ltda., a partir çfe 31 de julho de 1996, na cidade
de Presidente Prudente - SP. .. .

Brasília, 13 de junho de 2000.- Fernado
Henrique Cardoso.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência o

incluso projeto de decreto que trata da renovação de
concessões, outorgadas às entidades abaixo relacio
nadas, para explorar serviço de radiodifusão, nas lo
calidades e Unidades qa Fed?ração indicadas:

• Rádio Sociedade Tupanciretã Uda., concessi
onária de serviço de radiodifusão sonora em onda
média na cidade de Tupanciretã, Estado do Rio Gran
de do Sul (Processo nº53790.~00031/94);

• Rádio Curimataú de ~pva Cruz Ltda., conces
sionária de serviço de radiodifusão sonora em onda
média na cidade de Nova Cruz, Estado do Rio Grande
do Norte (Processo nº 53780.000094/97);

• Rádio Clube Jacaret.'etda., concessionária
de serviço de radiodifusão s·Ónora em onda média
na cidade de Jacareí, Estado de São Paulo (Proces
so nº 50830.001549/93);

• Empresa de Radiodifusãc Tupinambás Lida.,
concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Dourados, Estado do Mato
Grosso do Sul (Processo nº 53700.000896/98);

Brasília, 25 de abril de 2000.

EM nº 119/MC
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16 - Sociedade Rádio Santamariense Ltda., a • Rádio Difusora Serra dos Cristais Lida., con-
partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de Santa cessionária de serviço de radiodifusão sonora em
Maria - RS; onda média na cidade de Cristalina, Estado de Goiás

17 - Central de Rádio e Notícias de Itatiba Ltda., (Processo nº 53670.000390/97);
a partir de 1º de maio de 1994, na cidade de Itatiba - • Rádio Difusora de Barra do Garças Limitada,
SP; concessionária de serviço de radiodifusão sonora em

18 - Rádio Difusora de Uberaba Ltda., á partir onda média na cidade de Barra do Garças, Estado do
de 24 de novembro de 1993, na cidade de Uberaba - Mato Grosso (Processo nº 53690.000013/93);
MC; • Rádio Nova São Manuel Lida., concessionária

de serviço de radiodifusão sonora em onda média na
cidade de São Manuel, Estado de São Paulo (Proces
so nº 29830.000024/92);

.Rádio São João do Sudoeste do Paraná Uda.,
concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de São João, Estado do Para
ná (Processo nº 53740.0001 08/96);

• Rádio Independente de Barretos Ltda., con
cessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Barretos, Estado de São
Paulo (Processo nº 50830.000211/94);

• Rádio Pirajuí Ltda., concessionária de serviço de
radiodifusão sonora em onda média na cidade de Pirajuí,
Estado de São Paulo (Processo nº50830.000282194);

• Rádio Difusora de Piracicaba S/A, concessio
nária de serviço de radiodifusão sonora em onda mé
dia na cidade de Piracicaba, Estado de São Paulo
(Processo nº 50830.000152194);

• Fundação Espírita André Luiz, concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda média na
cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo (Processo
nº 50830.000295/94);

• Rádio Verde Vale Ltda., concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda média na ci
dade de Braço do Norte, Estado de Santa Catarina
(Processo nº 29820.000434/92);

• Rádio Sideral Ltda., concessionária de serviço
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Getúlio Vargas, Estado do Rio Grande do Sul (Pro
cesso nº 53790.000206/94);

• Rádio Cruzeiro Uda., concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda média na
cidade de Cruzeiro, Estado de São Paulo (Proces
so nº 29100.000221/91);

• Sociedade Rádio Santamariense Ltda., con
cessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Santa Maria, Estado do Rio
Grande do Sul (Processo nº 50790.000855/93);

• Central de Rádio e Notícias de Itatiba Uda.,
concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
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onda média na cidade de Itatiba, Estado de São Pau- DECRETO DE 28 DE ABRIL DE 2000
lo (Processo nº 50830.000222194); Renova concessão das entidades

• Rádio Difusora de Uberaba Ltda., concessio- que menciona, para explorar serviços de
nária de serviço de radiodifusão sonora em onda má- radiodifusão, e dá outras providências.
dia na cidade de Uberaba, Estado de Minas Gerais O Presidente da República, no uso das atribui-
(Processo nº 5071 0.000749/93); ções que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, ca~

• Rádio Cultura de Campinas Ltda., concessio- put, da Constituição, 33, § 3º, da Lei nº 4.117, de 27
nána de serviço de radiodifusão sonora em onda mé- de agosto de 1962, e 6º da Lei nº 5.785, de 23 de ju-
dia na cidade de Campinas, Estado de São Paulo nho de 1972, e tendo em vista o disposto no art. 6º, in-
(Processo nº 50830.000263/94); ciso I, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983,

• Rádio Sociedade Seberi Ltda., concessionária _ Decreta:
de serviço de radiodifusão sonora em onda média na Art. 1º Fica renovada a concessão das entida-
cidade de Seberi, Estado do Rio Grande do Sul (Pro- des abaixo mencionadas, para explorar, sem direito
cesso nº 53790.000887/97); de exclusividade, pelo prazo de dez anos, serviço de

• Rádio Difusora de Xanxerê Uda., concessio- radiodifusão sonora em onda média:
nária de serviço de radiodifusão sonora em onda mé- 1- Rádio Sociedade Tupanciretã Uda., a partir
dia na cidade de Xanxerê, Estado de Santa Catarina de 1º de maio de 1994, na cidade de Tupanciretã,
(Processo nº 29820.000348/92); Estado do Rio Grande do Sul, outorgada pela Portaria

• TV SBT - Canal 5 de Porto Alegre SIA, con- MVOP nº 432, de 29 de abril de 1955, e renovada pelo
cessionária de serviço de radiodifusão de sons e ima- Decreto nº 89.629, de 8 de maio de 1984 (Processo
gens (televisão) na cidade de Porto Alegre, Estado do nº 53790.000031/94);
Rio Grande do Sul (Processo nº 53830.000562/96); 11 - Rádio Curimataú de Nova Cruz Ltda., a par-

• TV SBT - Canal 5 De Belém SIA, concessio- tir de 8 de agosto de 1997, na cidade de Nova Cruz,
nária de serviço de radiodifusão de sons e imagens Estado do Rio Grande do Norte, outorgada pelo De-
(televisão) na cidade de Belém, Estado do Pará (Pro- ereto nº 79.801, de 8 de junho de 1977, e renovada
cesso nº 53830.000560/96); pelo Decreto nº 96.867, de 29 de setembro de 1988

(Processo nº 53780.000094/97);
• Televisão Bandeirantes de Presidente Prudente 111_ Rádio Clube Jacareí Ltda., a partir de 1l!

Lida., concessionária de serviço de radiodifusão de sons de maio de 1994, na cidade de Jacareí, Estado de
e imagens (televisão) na cidade de Presidente Prudente, São Paulo, outorgada pela Portaria MVOP n2 155,
Estado de São Paulo (Processo nº 53830.000512196). de 16 de fevereiro de 1950, e renovada pelo Decre-

2.-GDSefV{)-que a renovação .do_prazo de vi- to nlL9.1.0.:t1, de 27.de fevereiro mLt~85 (Processo
gência das outorgas para explorar serviços de ra- nº 50830.001549/93);
diodifusão é regida pelas disposições contidas na IV _ Empresa de Radiodifusão Tupinambás
Lei nº 5.785, de 23 de junho de 1972, e no Decreto Ltda., a partir de 4 de outubro-de 1998, na cidade de
nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983, que a regula- Dourados, Estado do Mato Grosso do Sul, outorgada
mentou. pelo Decreto nº 96.647, de 5 de setembro de 1988

3. Cumpre ressaltar que os pedidos foram anali- (Processo nQ 53700.000896/98);
sados pelos órgãos técnicos deste Ministério e consi- V - Rádio Difusora Serra dos Cristais Uda., a
derados de acordo com os dispositivos legais aplicá- partir de 20 de setembro de 1997, na cidade de
veis, demonstrando possuir as entidades as qualifica- Cristalina, Estado de Goiás, outorgada pelo De-
ções necessárias à renovação da concessão. ereto nº 80.230, de 25 de agosto de 1977, e reno-

4. Nessa conformidade, e em observância ao vada pelo Decreto nº 95.258, de 19 de novembro
que dispõem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regula- de 1987 (Processo nº 53670.000390/97);
mento, Decreto nº 88.066, de 1983, submeto o assun- VI - Rádio Difusora de Barra do Garças Li!!1ita-
to à superior consideração de Vossa Excelência para da, a partir de 18 de agosto de 1993, na cidade de
decisão e submissão da matéria ao Congresso Naci- Barra do Garças, Estado do Mato Grosso, outorgada
onal, em cumprimento ao § 39 do art. 223 da Constitu- pelo Decreto nº 88.445, de 29 de junho de 1983 (Pro--
ição. cesso nº 53690.000013/93);

Respeitosamente,-PimentadaVeiga,Ministro VII- Rádio Nova são Manuel Ltda., a partir
de Estado das Comunicações. de 25 de março de 1992, na cidade de São Manu-



Junho de 2000 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sábado 17 32771
el, ÉstadQ de São Paulo, outorgada pelo.,Decreto XIV -,Rádio Sideral Ltda., a partir de 1º de maio
nº 86.961, de 25 de fevereiro de 1982 (Processo de 1994, na cidade de Getúlio Vargas, Estado do Rio
nº 29830.000024/92); Grande do Sul, outorgada pela Portaria MVOP nº 969,

VIII - Rádio são João do Sudoeste do Paraná de 18 de novembro de 1948, e renovada pelo De-
Ltda., a partir de 27 de junho de 1996, na cidade de creto nº 90.422, de 8 de novembro de 1984 (Proces-
São João, Estado do Paraná, outorgada pelaPortaria so nº 53790.000206/94);
MC nº 176, de 25 de junho de 1986, e autorizada a XV - Rádio Cruzeiro Ltda., a partir de 16 de
passar à condição de concessionária em virtude de junho de 1991, na cidade de Cruzeiro, Estado de
aumento de potência de sua estação transmissora, São Paulo, outorgada originariamente à Emisso-
conforme Exposição de Motivos nº 112, de 12 de se- ras do Vale Ltda., conforme Portaria MC nº 111, de
tembro de 1994, do Ministério das Comunicações 11 de junho de 1981, autorizad_a a passar à c9ndi-
(Processo nº 53740.000108/96); ção de concessionária em virtude de aumento de

IX -, Rádio Independente-de Barretos Lida., â-- '-potência âe-süif esUrção--transmis's-o-ra-;-colllo-rme---
partir de 1º de' maio de 1994, na cidade de Barretos, Decreto nº 86.835, de 12 de janeiro de 1982, trans-
Estado de São Paulo, outorgada pela Portaria MVOP ferida para a concessionána de que trata este inci-
nº 31 - B, de 21 de janeiro de 1961, e renovada pelo so, conforme Exposição de Motivos nº 259, de 6 de
Decreto nº 89.553, de 12 de abril de 1984 (Processo novembro de 1984, do Ministério das Comunica-
nº 50830.000211/94); ções (Processo nº 29100.000221/91);

X - Rádio Pirajuí Uda., a partir de 1º de maio de XVI - Sociedade Rádio Santamariense Ltda., a
1994, na cidade de Pirajuí, Estado de São Paulo, ou- partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de Santa
torgada pela Portaria MVOP nº 239, de 11 de março Maria, Estado do Rio Grande do Sul, outorgada pelo
de 1946, renovada pela Portaria MC nº 251, de 9 de Decreto nº 44.116, de 24 de julho de 1958, e renova-
outubro de 1985, e autorizada a passar à condição de da pelo Decreto nº 89.543, de 11 de abril de 1984
concessionária em virtude de aumento de potência (Processo nº 50790.000855/93);
de sua estação transmissora, conforme Exposição de XVII - Central de Rádio e Notícias de Itatiba
Motivos nQ 92, de 16 de maio de 1996, do Ministério Ltda., a partir de 1º de maio de 1994, na cidade de
das Comunicações (Processo nº 50830.000282/94); Itatiba, Estado de São Paulo, outorg&d~.pela Por-

XI - Rádio Difusora de Piracicaba SIA, a par- taria MVOP nº 926, de 19 de outubro de 1951, re-
tir de 1º de maio de 1994, na cidade de Piracicaba, novada pelo Decreto nº 91.571, de 23 de agosto de'
Estado de São Paulo, outorgada pela Portaria 1985, e autorizada a mudar sua denominação so-
MVOP nº 41, de 22 de janeiro de 1948, e renovada cial para a atual, conforme Exposição de Motivos
pelo Decreto nº 89.406, de 29 de fevereiro de 1984 nº 298, de 12 de novembro de 1998, do Ministério das
(Processo nº 50830.000152/94); Comunicações (Processo nº 50830.000222194); .

, XII - Fundaçã~ Espírita André Luiz, a partir de 'X\1m---Râdio-Vifosora cte- Uberaba- Uda., a-
1ºde maio de 1994, na cidade de Guarulhos, Estado partir de 24 de novembro de 1993, na cidade de
de São Paulo, outorgada originariamente pela Porta- Uberaba, Estado de Minas Gerais, outorgada pelo
ria MVOP nº 420, de 26 de julho de 1956, à Rádio Di- Decreto nº 38.076, de 12 de outubro de 1955, e re-
fusora Hora Certa Ltda., cuja denominação social foi novada pelo Decreto nº 96.845, de 28 de setembro
alterada para Rádio Boa Nova de Guarulhos Ltda., re- de 1988 (Proc~sso nº 50710.000749/93);
novada pelo Decreto nº 89.590, de 27 de abril de XIX - Rádio Cultura de Campinas Uda., a
1984, e transferida pelo Decreto de 10 de dezembro partir de 1º de maio de 1994, na cidade de Campi-
de 1997, para a concessionária de que trata este inci- nas, Estado de São Paulo, outorgada pela Portaria
so (Processo nº 50830.000295/94); MVOP nº 637, de 1º de janeiro de 1952, e renovada

XIII- Rádio Verde Vale Ltda., a partir de 14 de pelo Decreto nº 90.101, de 27 de agosto de 1984
setembro de 1992, na cidade de Braço do Norte, (Processo nº 50830.000263/94);
Estado de Santa Catarina, outorgada pelo Decreto XX - Rádio Sociedade Seberi Ltda., a partir. de 7
nº 87.402, de 13 de julho de 1982, à Rádio Verde de outubro de 1997, na ciclade-de Seberi, Estado-E1a-Rie-
Vale de Braço do Norte Ltda., autorizada amudar Grande do Sul, outorgada pelo Decreto nº 94.750, de 10
"Sua denominação social para a atual, conforme de agosto de 1987 (Processo nº 53790.000887/91).; _
Exposição de Motivos nº 146, de 20 de maio de XXI - Rádio Difusora de Xanxerê Ltda., a
1998, do Ministério das Comunicações (Processo partir de 5 de agosto de 1992, na cidade de Xan'-
nQ 29820.000434/92); xerê, Estado de Santa Catarina, outorgada pelo
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02 - Rádio Curimataú de Nova Cruz Ltda., a
partir de 8 de agosto de 1997, na cidade de Nova
Cruz- RN;

03 - Rádio Clube Jacareí ltda., a partir de Iº de
maio de 1994, na cidade de Jacareí - SP;

04 - Empresa de Radiodifusão Tupinambás
Ltda., a partir de 4 de outubro de 1998, na cidade de
Dourados - MS;

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante do Decreto de 28 de abril de 2000, que
"Renova concessão das entidades que menciona,
para explorar serviços de radiodifusão, e dá outras
providências".

Atenciosamente. - Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante do Decreto
de 28 de abril de 2000 que renova con
cessão da Rádio São João do Sudoeste
do Paraná LIda., a partir de 27 de junho
de 1996, para explorar, sem direito de ex
clusividade, pelo prazo de dez anos, ser
viço de radiodifusão sonora em onda mé
dia, na cidade de São João, Estado do
Paraná.

(Às Comissões de -Ciência e'Tecnolo
gia, Comunicação e Informática; e de Cons
tituição e Justiça e de Redação (art. 54.)

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado

com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom
panhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante do De
creto de 28 de abril de 2000, que "Renova concessão
das entidades que menciona, para explorar serviços
de radiodifusão, e dá outras providências". As entida
des mencionadas são as seguintes:

01 - Rádio Sociedade Tupanciretã Ltda., a partir
de 1º de maio de 1994, na cidade de Tupanciretã 
RS;

TVR Nº 38, DE 2000
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N!!817/00

Decreto nº 87.316, de 21 de junho de 1982 (Pro- Brasília-DF.
cesso nº 29820.000348/92).

Art. 2º Fica renovada a concessão das entida
des abaixo mencionadas, para explorar, sem direi
to de exclusividade, pelo prazo de quinze anos,
serviço de radiodifusão de sons e imagens (televi
são):

I - TV SBT - Canal 5 de Porto Alegre S/A, a
partir de 20 de agosto de 1996, na cidade de Porto
Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, outorgada
pelo Decreto nº 85.841, de 25 de março de 1981, à
SBT - Sistema Brasileiro de Televisão S.C. Uda.,

---.aui9rizada a mudar sua denominação social para a
atual, conforme Portaria nº 285, de 28 de abril de
1986, do Diretor da Diretoria Regional do Departa-
mento Nacional de Telecomunicações em São Pau-
lo (Processo nº 53830.000562/96);

11- TV SBT - Canal 5 de Belém S/A, a partir
de 20 de agosto de 1996, na cidade de Belém,
Estado do Pará, outorgada pelo Decreto nº 85.841,
de 25 de março de 1981, à SBT - Sistema Brasilei
ro de Televisão S.C. Uda., autorizada a mudar sua
denominação social para a atual, conforme Porta
ria n9 286, de 28 de abril de 1986, do Diretor da
Diretoria Regional do Departamento Nacional de
Telecomunicações em São Paulo (Processo nº
53830.000560/96) ;

111 - Televisão Bandeirantes de Presidente Pru
dente Ltda., a partir de 31 de julho de 1996, na cidade
de Presidente Prudente, Estado de São Paulo, outor
gada pelo Decreto nº 86.069, de 3 de junho de 1981
(Processo nº 53830.000512/96).

Art. 3º A exploração do serviço de radiodifu
são, cujas concessões são renovadas por este de
creto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Teleco
municações, leis subseqüentes e seus regulamen
tos.

Art. 4º A renovação da concessão somente pro
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constitui
ção.

Art. 59 Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação.

Brasília, 28 de abril de 2000; 179º da Indepen
dência e 112º da República. - FERNADO
HENRIQUE CARDOSO - Pimenta da Veiga.

-Aviso nº 999 - C. Civil.

Brasília, 13 de junho de 2000

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
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05 - Rádio Difusora Serra dos Cristais Ltda., a

partir de 20 de setembro de 1997, na cidade de Cris
talina-GO;

06 - Rádio Difusora de Barra do Garças limita
da, a partir de 18 de agosto de 1993, na cidade de
Barra do Garças - MT;

07 - Rádio Nova São Manuel Ltda., a partir de
25 de março de 1992, na cidade de São Manuel- SP;

08 - Rádio São João do Sudoeste do Paraná
Ltda., a partir de 27 de junho de 1996, na cidade de
São João - PR;

09 - Rádio Independente de Barretos ltda, a
partir de 1º de maio de 1994, na cidade de Barretos 
Sp,

10 - Rádio Pirajuí Ltda., a partir de 1º de maio
de 1994, na cidade de Pirajuí - SP;

11 - Rádio Difusora de Piracicaba S/A, a partir
de 1º de maio de 1994, na cidade de Piracicaba - SP;

12 - Fundação Espírita André Luiz, a partir de 1º
de maio de 1994, na cidade de Guarulhos - SP;

13 - Rádio Verde Vale Ltda., a partir de 14 de
setembro de 1992, na cidade de Braço do Norte - SC;

14 - Rádio Sideral Ltda., a partir de 1º de maio
de 1994, na cidade de Getúlio Vargas - RS;

15 - Rádio Cruzeiro Ltda., a partir de 16 de ju
nho de 1991 , na cidade de Cruzeiro - SP;

16 - Sociedade Rádio Santamariense Ltda., a
partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de Santa
Maria- RS;

17- Central de Rádio e Notícias de Itatiba Ltda.,
a partir de 1º de maio de 1994, na cidade de Itatiba 
SP;

18 - Rádio Difusora de Uberaba Ltda., a partir
de 24 de novembro de 1993, na cidade de Uberaba 
MG;

19 - Rádio Cultura de Campinas Ltda., a partir
de 1ºde maio de 1994, na cidade de Campinas - SP;

20 - Rádio Sociedade Seberi Ltda., a partir de 7
de outubro de 1997, na cidade de Seberi - RS;

21 - Rádio Difusora de Xanxerê Ltda., a partir
de 5 de agosto de 1992, na cidade de Xanxerê - SC;

22 - TV SBT - Canal 5 de Porto Alegre S/A, a
partir de 20 de agosto de 1996, na cidade de Porto
Alegre- RS;

23 - TV SBT - Canal 5 de Belém S/A, a partir de
20 de agosto de 1996, na cidade de Belém - PA;

24 - Televisão Bandeirantes de Presidente Pru
dente Ltda., a partir de 31 de julho de 1996, na cidade
de Presid~nte Prudente - SP.

Brasília, 13 de junho de 2000. - Fernando
Henrique Cardoso.

Brasília, 25 de abril de 2000.

EM 119/MC

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência o

incluso projeto de decreto que trata da renovação de
concessões, outorgadas às entidades abaixo relacio
nadas, para explorar serviço de radiodifusão, nas lo
calidades e Unidades da Federação indicadas:

• Rádio Sociedade Tupanciretã ltda., concessi
onária de serviço de radiodifusão sonora em onda
média na cidade de Tupanciretã, Estado do Rio Gran
de do Sul (Processo nº 53790.000031/94);

• Rádio Curimataú de Nova Cruz Ltda, conces
sionária de serviço de radiodifusão sonora em onda
média na cidade de Nova Cruz, Estado do Rio Grande
do Norte (Processo nº 53780.000094/97);

• Rádio Clube Jacareí Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda média
na cidade de Jacareí, Estado de São Paulo (Proces
so nº 50830.001549/93);

• Empresa de Radiodifusão Tupinambás Ltda.,
concessionária de serviço de radodifusão sonora em
onda média na cidade de Dourados, Estado do Mato
Grosso do Sul (Processo nº 53700.000896/98);

• Rádio Difusora Serra dos Cristais Ltda., Con
cessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Cristalina, Estado de Goiás
(Processo nº 53670.000390/97);

• Rádio Difusora de Barra do Garças limita
da, concessionária de serviço de radiodifusão sono
ra em onda média na cidade de Barra do Garças,
Estado do Mato Grosso (Processo nº
53690.000013/93);

• Rádio Nova São Manuel Ltda., concessioná
ria de serviço de radiodifusão sonora em onda mé
dia na cidade de São Manuel, Estado de São Paulo
(Processo nº 29830.000024/92);

• Rádio São João do Sudoeste do Paraná
Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão so
nora em onda média na cidade de São João, Estado
do Paraná (Processo nº 53740.000108/96);

• Rádio Independente de Barretos Ltda., con
cessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Barretos, Estado de São
Paulo (Processo nº 50830.000211/94);

• Rádio Pirajuí Ltda., concessionária de serviço
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Pirajuí, Estado de São Paulo (Processo nº
50830.000282194);



DECRETO DE 28 DE ABRIL DE 2000

Renova concessão das entidades
que menciona, para explorar serviços de
radiodifusão, e dá outras providências.

O Presidente da República, no uso das atribui
ções que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, ca·
put, da Constituição, 33, § 3º, da Lei nº 4.117, de 27 de
agosto de 1962, e 6º da Lei nº 5.785, de 23 de junho de
1972, e tendo em vista o disposto no art. 6º, inciso \, do
Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983,

Decreta:
Art. 1º Fica renovada a concessão das entida

des abaixo mencionadas, para explorar, sem direito
de exclusividade, pelo prazo de dez anos, serviço de
radiodifusão sonora em onda média:

\ - Rádio Sociedade Tupanciretã Ltda.• a partir
de 1º de maio de 1994, na cidade de Tupanciretã,
Estado do Rio Grande do Sul, outorgada pela Portaria
MVOP nº 432, de 29 de abril de 1955, e renovada pelo
Decreto n!! 89.629, de 8 de maio de 1984 (Processo
nº 53790.000031/94);
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• Rádio Difusora de Piracicaba S/A, concessio- .TV SBT - CanaiS de Belém S/A, concessió-
nária de serviço de radiodifusão sonora em onda nária de ferviço de radiodifusão de sons e imagens
média na cidade de Piracicaba, Estado de São Pau- (televisão) na cidade de Belém, Estado do Pará
lo (Processo nº 50830.000152/94); (Processo n!! 53830.000560/96);

• Fundação Espírita André Luiz, concessioná- .Televisão Bandeirantes de Presidente Pru-
ria de serviço de radiodifusão sonora em onda mé- dente Ltda., concessionána de serviço de radiodifu-
dia na cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo são de sons e imagens (televisão) na cidade de Pre-
(Processo nº 50830.000295/94); sidente Prudente, Estado de São Paulo (Processo

• Rádio Verde Vale Ltda., concessionária de nº 53830.000512/96).
serviço de radiodifusão sonora em onda média na 2. Observo que a renovação do prazo de vi-
cidade de Braço do Norte, Estado de Santa Catarina gência das outorgas para explorar serviços de ra-
(Processo nº 29820.000434/92); diodifusão é regida pelas disposições contidas na

• Rádio Sideral Ltda., concessionária de servi- Lei ~º 5.785, de 23 de j~nh~ de 1972, e no Decre-
ço de radiodifusão sonora em onda média na cidade to n- 88.066, de 26 de Janeiro de 1983, que a re-
de Getúlio Vargas, Estado do Rio Grande do Sul gulamentou.
(Processo n!! 53790.000206/94); 3. Cumpre ressaltar que os pedidos foram ana-

R 'd' C ' Ltd ' ,. d Iisados pelos órgãos técnicos deste Ministério e con-
• a 10 ruzelro a., concesslonana e 'd d d d d' 'f I . I'

serviço de radiodifusão sonora em onda média na SI, er~ os e acor o com os. ISPOSI,IVOS egals ap ~-
'd d d C ' E t d d S- P I (P caveiS, demonstrando possuir as entidades as quah-CI a e e ruzelro, s a o e ao au o ro- f' - ". - d -

cesso nº 29100.000221/91); Icaçoes necessarras a renovaçao a concessao.
. , " 4. Nessa conformidade, e em observância ao

.• ~~cledade R~dlo Santa.m8;rren_se Ltda., con- que dispõem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regu-
cesslon~rr~ de S~rvIÇO de radlodlfus8;0 sonora em lamento, Decreto nº 88.066, ,::le 1983, submeto o
o~da media na cidade de Sa~ta Marra, Estado do assumo à superior consideração de Vossa Exce-
RIO Grande do Sul (Processo n- 50790.000855/93); lência para decisão e submissão da matéria ao

• Central de Rádio e Notícias de Itatiba Ltda., Congresso Nacional, em cumprimento ao § 3!! do
concessionária de serviço de radiodifusão sonora art. 223 da Constituição.
em onda média na cidade de itatiba, Estado de São Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Ministro
Paulo (Processo nº 50830.000222/94); de Estado das Comunicações.

• Rádio Difusora de Uberaba Ltda., concessio
nária de serviço de radiodifusão sonora em onda
média na cidade de Uberaba, Estado de Minas Ge
rais (Processo nº 50710.000749/93);

• Rádio Cultura de Campinas Ltda., concessio
nária de serviço de radiodifusão sonora em onda
média na cidade de Campinas, Estado de São Pau
lo (Processo nº 50830.000263/94);

• Rádio Sociedade Seberi Ltda., concessioná
ria de serviço de radiodifusão sonora em onda mé
jia na cidade de Seberi, Estado do Rio Grande do
Sul (Processo nº 53790.000887/97);

.Rádio Difusora de Xanxerê Ltda., concessio
nária de serviço de radiodifusão sonora em onda
média na cidade de Xanxerê, Estado de Santa Ca
tarina (Processo nº 29820.000348/92);

.TV SBT - Canal 5 de Porto Alegre S/A, con
cessionária de serviço de radiodifusão de sons e
imagens (televisão) na cidade de Porto Alegre, Esta
do do Rio Grande do Sul (Processo nº
53930.000562/96);
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11- Rádio Curimataú de Nova Cruz Ltda., a par- concessionária em virtude de aumento de potência
tir de 8 de agosto de 1997, na cidade de Nova Cruz, de sua estação transmissora, conforme Exposição de
Estado do Rio Grande do Norte, outorgada pelo De- Motivos nº 92, de 16 de maio de 1996, do Ministério
ereto nº 79.801, de 8 de junho de 1977, e renovada das Comunicações (Processo nº 50830.000282/94);
pelo Decreto nº 96.867, de 29 de setembro de 1988 XI- Rádio Difusora de Piracicaba S/A, a partir de 1º
(Processo nº 53780.000094/97); de maio de 1994, na cidade de Piracicaba, Estado de São

111 - Rádio Clube Jacareí Ltda., a partir de 1º de Paulo, outorgada pela Portaria MVOP nº 41, de 22 de ja-
maio de 1994, na cidade de Jacareí, Estado de São Pau- neiro de 1948, e renovada pelo Decreto nº 89.406, de 29
[o, outorgada pela Portaria MVOP nº 155, de 16 de feve- de fevereiro de 1984 (Processo nº 50830.000152194);
reiro de 1950, e renovada pelo Decreto nº 91.011, de 27 XII - Fundação Espírita André Luiz, a partir de
de fevereiro de 1985 (Processo nº 50830.001549/93); 1º de maio de 1994, na cidade de Guarulhos, Estado

IV - Empresa de Radiodifusão Tupinambás de São Paulo, outorgada originariamente pela Porta-
Ltda., a partir de 4 de outubro de 1998, na cidade de ria MVOP nº 420, de 26 de julho de 1956, à Rádio Di-
Dourados, Estado do Mato Grosso do Sul, outorgada fusora Hora Certa Ltda., cuja denominação social foi
pelo Decreto nº 96.647, de 5 de setembro de 1988 alterada para Rádio Boa Nova de Guarulhos Ltda., re-
(Processo nº 53700.000896/98); novada pelo Decreto nº 89.590, de 27 de abril de

V - Rádio Difusora Serra dos Cristais ltda., a 1984, e transferida pelo Decreto de 10 de dezembro
partir de 20 de setembro de 1997, na cidade de de 1997, para a concessionária de que trata este inci-
Cristalina, Estado de Goiás, outorgada pelo Decre- so (Processo nº 50830.000295/94);
to nº 80.230, de 25 de agosto de 1977, e renovada XIII- Rádio Verde Vale Ltda., a partir de 14 de
pelo Decreto nº 95.258, de 19 de novembro de 1987 setembro de 1992, na cidade de Braço do Norte,
(Processo nº 53670.000390/97); Estado de Santa Catarina, outorgada pelo Decreto

VI- Rádio Difusora de Barra do Garças Limita- nº 87.402, de 13 de julho de "1982, à Rádio Verde Vale
da, a partir de 18 de agosto de 1993, na cidade de de Braço do Norte Ltda., autorizada a mudar sua deno-
Barra do Garças, Estado do Mato Grosso, outorgada minação social para a atual, conforme Exposição de Ma-
peio Decreto nº 88.445, de 29 de junho de 1983 (Pro- tivos nº 146, de 20 de maio de 1998, do Ministério das
cesso nº 53690.000013/93); Comunicações (Processo nº 29820.000434/92);

VII - Rádio Nova são Manuel Ltda., a partir XIV - Rádio Sideral Ltda., a partir de 1º de maio de
de 25 de março de 1992, na cidade de São Manu- 1994, na cidade de Getúlio Vargas, Estado do Rio Grande
el, Estado de São Paulo, outorgada pelo Decreto doSul,outorgadapelaPortariaMVOPn!!969,de18deno-
nº 86.961, de 25 de fevereiro de 1982 (Processo vembro de 1948, e renovada pelo Decreto nº 90.422, de 8
nº 29830.000024/92); de novembro de 1984 (Processo nº 53790.000206/94);

VIII - Rádio são João do Sudoeste do Paraná XV - Rádio Cruzeiro Ltda., a partir de 16 de junho
Ltda., a partir de 27 de junho de 1996, na cidade de de 1991, na cidade de Cr.:zeiro, Estado de São Paulo,
São João, Estado do Paraná, outorgada pela Portaria outorgada originariamente à Emissoras do Vale Ltda.,
MC nº 176, de 25 de junho de 1986, e autorizada a conforme Portaria MC nº 111, de 11 de junho de 1981,
passar à condição de concessionária em virtude de autorizada a passar à condição de concessionária em
aumento de potência de sua estação transmissora, virtude de aumento de potência de sua estação trans-
conforme Exposição de Motivos nº 112, de 12 de se- missora, conforme Decreto nº 86.835, de 12 de janeiro
tembro de 1994, do Ministério das Comunicações de 1982, transferida para a concessionária de que trata
(Processo nº 53740.000108/96); este inciso, conforme Exposição de Motivos nº 259, de 6

IX - Rádio Independente de Barretos Ltda., a de novembro de 1984, do Ministério das Comunicações
partir de 1º de maio de 1994, na cidade de Barretos, (Processo nº 29100.000221/91);
Estado de São Paulo, outorgada pela Portaria MVOP XVI - Sociedade Rádio Santamariense Ltda., a
nº 31-B, de 21 de janeiro de 1961, e renovada pelo partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de Santa
Decreto nº 89.553, de 12 de abril de 1984 (Processo Maria, Estado do Rio Grande do Sul, outorgada pelo
nº 50830.000211/94); Decreto nº 44.116, de 24 de julho de 1958, e renova-

X - Rádio Pirajuí Ltda., a partir de 1º de maio de da pelo Decreto nº 89.543, de 11 de abril de 1984
1994, na cidade de Pirajuí, Estado de São Paulo, ou- (Processo nº 50790.000855/93);
torgada pela Portaria MVOP nº 239, de 11 de março XVII - Central de Rádio e Notícias de Itatiba
de 1946, renovada pela Portaria MC nº 251, de 9 de Ltda., a partir de 1º de maio de 1994, na cidade de Ita-
outubro de 1985, e autorizada a passar à condição de tiba, Estado de São Paulo, outorgada pela Portaria



TVR NQ 39, DE 2000
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM Nº 817/00

Senhor Primeiro Secretário, "
Encaminho a essa Secretaria Mensagem "do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante do Decreto de 28 de abril de 2000. que
"Renova concessão das entidades que menciona,
p~ra explorar serviços de radiodifusão. e dá outras
providências".

Atenciosamente. - Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante do Decreto
de 28 de abril de 2000 que renova con
cessão dã-RadiõJndepei1aentes de BaF
reto Ltda., a partir de 12 de maio de 1994,
para explorar, sem direito de exclusivida
de, pelo prazo de dez anos, serviço de ra
diodifusão sonora em onda média, na ci
dade de Barretos, Estado de São Paulo.

(Às CoIT1tssões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática; e de Cons
tituição e Justiçéjl e de Redação (art. 54.)

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado

com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom
panhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
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MVOP nQ 926, de 19 de outubro de 1951, renovada Art. 3Q A exploração do serviço de radiodifus"ão, "
pelo Decreto nQ 91.571, de 23 de agosto de 1985, e cujas concessões são renovadas por este Decreto,
autorizada a mudar sua denominação social para a reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunica-
atual, conforme Exposição de Motivos nQ 298, de 12 ções, leis subseqüentes e seus regulamentos.
de novembro de 1998, do Ministério das Comunica- Art. 4Q A renovação da concessão somente produ-
ções (Processo nQ 50830.000222/94); zirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacio-

XVIII - Rádio Difusora de Uberaba Ltda., a nal, nos termos do § 3Q do art. 223 da Constituição.
partir de 24 de novembro de 1993, na cidade de Art. 5Q Este decreto entra em vigor na data de
Uberaba, Estado de Minas Gerais, outorgada pelo sua publicação.
Decreto nQ 38.076, de 12 de outubro de 1955, e re- Brasília, 28 de abril de 2000; 179Q da' Indepen-
novada pelo Decreto nQ 96.845, de 28 de setembro dência e 112Q da República. - FERNADO
de 1988 (Processo nQ 50710.000749/93); HENRIQUE CARDOSO - Pimenta da Veiga.

XIX - Rádio Cultura de Campinas Ltda., a partir de A" . o 999 C C' '1
1Q de maio de 1994, na cidade de Campinas, Estado de VISO n- -. IVI.

São Paulo, outorgada pela Portaria MVOP nQ 637, de 1Q Brasília, 13 de junho de 20QO
de janeiro de 1952, e renovada pelo Decreto nQ 90.101, de A Sua Excelência o Senhor
27 de agosto de 1984 (Processo nQ S0830.0002q3l94); Deputado Ubiratan Aguiar

XX - Rádio Sociedade Seberi Ltda., a partir de 7 Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
de outubro de 1997, na cidade de Seberi, Estado do Rio Brasília-DF
Grande do Sul, outorgada pelo Decreto nº 94.750, de 10
de agosto de 1987 (Processo nQ 53790.000887/97);

_XXI - Rádio Difusora de Xanxerê Ltda., a partir de
5 de agosto de 1992, na cidade de Xanxerê, Estado de
Santa Catarina. outorgada pelo Decreto nº 87.316, de 21
de junho de 1982 (Processo nº 29820.000348/92).

Art. 2QFica renovada a concessão das entida
des. abaixo mencionadas. para explorar, sem direito
de exclusividade, pelo prazo de quinze anos, serviço
de radiodifusão de sons e imagens (televisão):

I - TV SBT - Canal 5 de Porto Alegre S/A. a partir
de 20 de agosto de 1996, na cidade de Porto Alegre,
Estado do Rio Grande do Sul, outorgada pelo Decreto nQ

85.841 , de 25 de março de 1981, à SBT - Sistema Brasi
leiro de Televisão S.C. Ltda., autorizada a mudar sua de
nominação social para a atual, conforme Portaria nQ 285,
de 28 de abril de 1986, do Diretor da Diretoria Regional
do Departamento Nacional de Telecomunicações em
São Paulo-(Preeesso nQ53830.00056219G};-

11- TV SBT-CanaI5 de Belém S/A, a partir de 20
de agosto de 1996, na cidade de Belém, Estado do
Pará, outorgada pelo Decreto nQ 85.641, de 25 de
março de 1981, à SBr - Sistema Brasileiro de Televi
são S.C. Ltda., autorizada a mudar sua denominaçãCJ
s~cial para a atual, conforme Portaria nQ 286, de 28 de
abril de 1986, do Diretor da Diretoria Regional do De
partamento Nacional de Telecomunicações em São
Paulo (Processo nQ 53830.000560/96);

111- Televisão Bandeirantes de Presidente Pru
dente Ltda., "a partir de 31 de julho de 1996, na cidade
de Presidente Prudente, Estado de São Paulo, outor·
gada pelo Decreto nº 86.069, de 3 de junho de 1981
(Processo nQ53830.000512/96).



Brasília, 25 de abril de 2000

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência o

incluso projeto de decreto que trata da renovação de
concessões, outorgadas às entidades abaixo relacio
nadas, para explorar serviço de radiodifusão, nas lo
calidades e Unidades da Federação indicadas:

.Rádio Sociedade Tupanciretã Ltda., concessi
onária de serviço de radiodifusão sonora em onda
média na cidade de Tupanciretã, Estado do Rio Gran
de do Sul (Processo n9 53790.000031/94);

• Rádio Curimataú de Nova Cruz Ltda., conces
sionária de serviço de radiodifusão sonora em onda
média na cidade de Nova Cruz, Estado do Riõ-Grande
do Norte (Processo nº 53780.000094/97);

• Rádio Clube Jacaref Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda média
na cidade de Jacareí, Estado de São Paulo (Proces
so n9 50830.001549/93);

----Emi*8S8-de RadiodifusãoTufMam~
concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Dourados, Estado do Mato
Grosso do Sul (Processo n9 53700.000896/98);

• Rádio Difusora Serra dos Cristais Lida., con
cessionária de serviço de radiodifusão sonora em
ond,a média na cidade de Cristalina, Estado de Goiás
(Processo nº 53670.000390/97);

• Rádio Difusora de Barra do Garças Limitada,
concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Barra do Garças, Estado do
Mato Grosso (Processo nº 53690.000013/93);

• Rádio Nova São Manuel Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora 8m onda média na
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de Estado das Comunicações, o ato constante do De- 19 - Rádio Cultura de Campinas Ltda., a partir
ereto de 28 de abril de 2000, que "Renova concessão de 19 de maio de 1994, na cidade de Campinas - SP;
das entidades que menciona, para explorar serviços 20- Rádio Sociedade Seberi Ltda., a partir de 7
de radiodifusão, e dá outras providências". As entida- de outubro de 1997, na cidade de Seberi - RS;
des mencionadas são as seguintes: 21 - Rádio Difusora de Xanxerê Ltda., a partir

01 - Rádio Sociedade Tupanciretã Ltda., a partir de 5 de agosto de 1992, na cidade de Xanxerê - SC;
de 19 de maio de 1994, na cidade de Tupanciretã - 22 - TV SBT - Canal 5 de Porto Alegre S/A, a
RS; partir de 20 de agosto de 1996, na cidade de Porto

, 02 -: Rádio Curimataú de Nova Cruz Ltda., a Alegre - RS;
partir de 8 de agosto de 1997, na cidade de Nova 23 - TV SBT - Canal 5 de Belém S/A, a partir de
Cruz - RN; 20 de agosto de 1996, na cidade de Belém - PA;

, 03 - Rádio Clube Jacareí Ltda., a partir de 19 de 24 - Televisão Bandeirantes de Presidente Pru-
maio de 1994, na cidade de Jacareí - SP; dente Ltda., a partir de 31 de julho de 1996, na cidade

04 - Empresa de Radiodifusão Tupinambás de Presidente Prudente - SP.
Ltda., a partir de 4 de outubro de 1998, na cidade de Brasília, 13 de junho de 2000. - Fernando
Dourados - MS; Henrique Cardoso

05 - Rádio Difusora ~erra dos Cristais Ltda., a EM nQ 119/MC
partir de 20 de setembro de 1997, na cidade de Cris- .
talina- GO;

06 - Rádio Difusora de Barra do Garças Limita-
da, a partir de 18 de agosto de 1993, na cidade de
Barra do Garças - MT;

07 - Rádio Nova São Manuel Ltda., a partir de
25 de março de 1992, na cidade de São Manuel- SP;

08 - Rádio São João do Sudoeste do Paraná
Ltda., a partir de 27 de junho de 1996, na cidade de
São João - PR;

09 - Rádio Independente de Barretos Ltda., a
partir de 19 de maio de 1994, na cidade de Barretos 
SP;

10 - Rádio Pirajuí Ltda., a partir de 19 de maio
de 1994, na cidade de Pirajuí - SP;

11 - Rádio Difusora de Piracicaba S/A, a partir
de 19 de maio de 1994, na cidade de Piracicaba - SP;

12 - Fundação Espírita André Luiz, a partir de 1º
de maio de 1994:, na cidade de Guarulhos - SP;

13 - Rádio Verde Vale Ltda., a partir de 14 de
-~1-992-,-Aa-GiGaGe-ee-BrayG--8o-NGfte--SGT

14 - Rádio Sideral Ltda., a partir de 1º de maio
de 1994, na cidade de Getúlio Vargas - AS;

, 15 - Rádio Cruzeiro Ltda., a partir de 16 de ju
nho de.199', na cidade de Cruzeiro - SP;

16 - Sociedade Rádio Santamariense Ltda., a
partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de Santa
Mària- RS;

17 - Central de Rádio e Notrcias de Itatiba Ltda.,
a partir de 19 de maio de 1994, na cidade de Itatiba 
SP;

18 - Rádio Difusora de Uberaba Ltda., a partir
de 24 de novembro de 1993, na cidade de Uberaba
MG;



DECRETO DE 28 DE ABRIL'DE 2000

Renova concessão das entidades
que menciona, para explorar serviços de
radiodifusão, e dá outras providências.

O Presidente Da República, no uso das atribui
ções que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, ca·
put, da Constituição, 33, § 3º, da Lei nº 4.117, de 27 de
agosto de 1962, e 6º da Lei n!! 5.785, de 23 de junho de
1972, e tendo em vista o disposto no art. 6º, inciso I, do
Decreto n!! 88.066, de 26 de janeiro de 1983,

Decreta:

,
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cidade de São Manuel, Estado de São Paulo (Proces- • Rádio Sociedade Seberi Ltda., concessionária
so nº 29830.000024/92); de 'serviço de radiodifusão sonora em onda média na

• Rádio São João do Sudoeste do Paraná Ltda., cidade de Seberi, Estado do Rio Grande do Sul (Pro-
concessionária de serviço de radiodifusão sonora em cesso nº 53790.000887/97);
onda média na cidade de São João, Estado do Para- • Rádio Difusora de Xanxerê Ltda., concessio-
ná (Processo n!! 53740.000108/96); nária de serviço de radiodifusão sonora em onda mé-

• Rádio Independente de Barretos Ltda., con- dia na cidade de Xanxerê, Estado de Santa Catarina
cessionária de serviço de radiodifusão sonora em (Processo n!! 29820.000348/92);

onda média na cidade de Barretos, Estado de São .TV SBT- Canal 5 de Porto Alegre S/A, conces-
Paulo (Processo nº 50830.000211/94); sionária de serviço de radiodifusão de sons e ima-

• Rádio Pirajuí Ltda., concessionária de serviço de gens (televisão) na cidade de Porto Alegre, Estado do
radiodifusão sonora em onda média na cidade de Pirajuí, Rio Grande do Sul (Processo nº 53830.000562/96);
Estado de São Paulo (Processo n!! 50830.000282194); .TV SBr - Canal 5 de Belém S/A, concessioná-

• Rádio Difusora de Piracicaba S/A concessio- ria de serviço de radiodifusão de sons e imagens (te-
nária de serviço de radiodifusão sonora e'm onda mé- levisão) na cidade de Belém, Estado do Pará (Proces-
dia na cidade de Piracicaba, Estado de São Paulo so nº 53830.000560/96);
(Processo n!! 50830.000152194); .Televisão Bandeirantes de ~residente Pruden-

F d - E r't A d ' L . ., . te Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão de• un açao sp n a n re UIZ concesslonana ' . _ o o. o . _ ' , o sons e Imagens (televlsao) na cidade de PresIdente
de servIço de radlodlfusao sonora em onda media na Prudente E t d d S- P I (P o. _ , s a o e ao au o rocesso n-
c~dade de Guarulhos, Estado de Sao Paulo (Processo 53830.000512196).
n 50830.000295/94); 2 Ob - d d' A oo o , o . servo que a renovaçao o prazo e vlgencla
. .Rád~o ~erd~ Vale Ltda., concessl~~ana d~ ser- das outorgas para explorar serviços de radiodifusão é

VIÇO de radlodlfusao sonora em onda media na cidade regida pelas disposições contidas na Lei n!! 5.785, de 23
de Braço do Norte, Estado de Santa Catarina (Pro- de junho de 1972, e no Decreto nº 88.066, de 26 de ja-
cesso nº 29820.000434/92); neiro de 1983, que a regulamentou.

• Rádio Sideral Ltda., concessionária de serviço 3. Cumpre ressaltar que os pedidos foram anali-
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de sados pelos órgãos técnicos deste Ministério e consi-
Getúlio Vargas, Estado do Rio Grande do Sul (Pro- derados de acordo com os dispositivos legais aplicá-
cesso nº 53790.000206/94); veis, demonstrando possuir as entidades as qualifica-

• Rádio Cruzeiro Ltda., concessionária de ções necessárias à renovação da concessão.
serviço de radiodifusão sonora em onda média na 4. Nessa conformidade, e em obserVância ao que
cidade de Cruzeiro, Estado de São Paulo (Preces- dispõem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regulamento,
50 nº 29100.000221/91); Decreto nº 88.066, de 19~, submeto o assunto à superi-

S "d d R •d" S t . Ltd or consideração de Vossa Excelência para decisão e• oCle a e a 10 an amanense a. con- . - , o oo ,. o o o _ ' submlssao da materla ao Congresso NaCional, em cum-
cesslonana de serviço de radlodlfusao sonora em p 'me to a § 3º d ri 223 d C tit o-

d 'do °d d d S M' E d d RO ri n o o a , a ons ulçao.on a me la na CI a e e anta afia, sta o o 10 o . . o o
Grande do Sul (Processo nº 50790.000855/93)' Respeitosamente, -o Pu~.enta da Veiga, MlnIs-

, tro de Estado das Comumcaçoes.
• Central de Rádio e Notícias de Itatiba Ltda.,

concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Itatiba, Estado de São Paulo
(Processo n!! 50830.000222194);

• Rádio Difusora de Uberaba Ltda., concessio
nária de serviço de radiodifusão sonora em onda mé
dia na cidade de Uberaba, Estado de Minas Gerais
Wrocesso nº 50710.000749/93);

• Rádio Cultura de Campinas Ltda., concessio
nária de serviço de radiodifusão sonora em onda mé
dia na cidade de Campinas, Estado de São Paulo
(Processo nº 50830.000263/94);
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Art. 1º Fica renovada a concessão das entida- Estado de São Paulo, outorgada pela Portaria MVOP

des abaixo mencionadas, para explorar, sem direito nº 31 - B, de 21 de janeiro de 1961, e renovada pelo
de exclusividade, pelo prazo de dez anos, serviço de Decreto nº 89.553, de 12 de abril de 1984 (Processo
radiodifusão sC?nora em onda média: ' nº 50830.000211/94);

I - Rádio Sociedade Tupanciretã Ltda., a partir X - Rádio Pirajuí Ltda., a partir de 1º de maio de
de 1º de maio de 1994, na cidade de Tupanciretã; 1994, na cidade de Pirajuí, Estado de São Paulo, ou-
Estado do Rio Grande do Sul, outorgada pela Portaria torgada pela Portaria MVOP nº 239, de 11 de março
MVOP nº 432, de 29 de abril de 1955, e renovada pelo de 1946, renovada pela Portaria MC nº 251, de 9 de
Decreto nº 89.629, de 8 de maio de 1984 (Processo' outubro de 1985, e autorizada a passar à condição de
nº 53790.000031/94); concessionária em virtude de aumento de potência,

11- Rádio Curimataú de Nova Cruz Ltda., a par- de sua estação transmissora, conforme Exposição de
tir de 8 de agosto de 1997, na cidade de Nova Cruz, Motivos nº 92, de 16 de maio de 1996, do Ministério
Estado do Rio Grande do Norte, outorgada pelo De- das Comunicações (Processo nº 50830.000282/94);
ereto nº 79.801, de 8 de junho de 1977, e renovada XI- Rádio Difusora de Piracicaba S/A, a par-
pelo Decreto nº 96.867, de 29 de ~etembro de 1988 tir de 1º de maio de 1994, na cidade de Piracicaba,
(Processo nº 53780.000094/97); Estado de São Paulo, outorgada pela Portaria

11I - Rádio Club~ Jacareí Ltda., a partir de 1º de MVOP nº 41, de 22 de janeiro de 1948, e renovada
maio de 1994, na cidade de Jacareí, Estado de São Pau- pelo Decreto nº 89.406, de 29 de fevereiro de 1984
lo, outorgada pela Portaria MVOP nº 155, de 16 de feve- (Processo nº 50830.000152/94);
reiro de 1950, e renovada pelo Decreto nº 91.011, de 27 XII - Fundação Espírita André Luiz, a partir de
de fevereiro de 1985 (Processo nº 50830.001549/93); 1º de maio de 1994, na cidade de Guarulhos, Estado

IV - Empresà' Ide Radiodifusão Tupinambás de São Paulo, outorgada originalmente pela Portaria
Ltda., a partir de 4 de outubro de 1998, na cidade de MVOP nº 420, de 26 de julho de 1956, à Rádio Difuso-
Dourados, Estado do Mato Grosso do Sul, outorgada ra Hora Certa Ltda., cuja denominação social foi alte-
pelo Decreto nº 96.647, de 5 de setembro de 1988 rada para Rádio Boa Nova de Guarulhos Ltda., reno-
(Processo nº 53700'.000896/98); vada pelo Decreto nº 89.590, de 27 de abril de 1984, e

V - Rádio Ditusora Serra dos Cristais Ltda., a transferida pelo Decreto de 10 de dezembro de 1997,
partir de 20 de se~embro de 1997, na cidade de Cris- para a concessionária de que trata est~ inciso (Pro-
talina, Estado de Ç3õiás, outorgada pelo Decreto cesso nº 50830.000295/94);
nº 80.230, de 25 d~ agosto de 1977, e renovada pelo XIII - Rádio Verde Vale Ltda., a partir de 14 de
Decreto nº 95.258, de 19 de novembro de 1987 (Pro- setembro de 1992, na cidade de Braço do Norte, Estado
cesso nº 53670.000390/97); de Santa Catarina, outorgada pelo Decreto nº 87.402, de

VI - Rádio Difusora de Barra do Garças Limita- 13 de julho de 1982, à Rádio Verde Vale de Braço do
da, a partir dê' 1'8 de agosto de 1993, na cidade de Norte Ltda., autorizada a mudar sua denominação
Barra do Garças, Estado do Mato Grosso, outorgada social para a atual, conforme Exposição de Motivos nº
pelo Decreto nº 88.445, de 29 de junho de 1983 (Pro- 146, de 20 de maio de 1998, do Ministério das Comuni-
cesso nº 53690.0'0Q013/93); cações (Processo nº 29820.000434/92);

VII- Rádio Nova são Manuel Ltda., a partir de 25 XIV - Rádio Sideral Ltda., a partir de 12 de
de março de 1992, na cidade de São Manuel, Estado de maio de 1994, na cidade de Getúlio Vargas, Estado
São Paulo, outorgada pelo Decreto nº 86.961, de 25 de do Rio Grande do Sul, outorgada pela Portaria
fevereiro de 1982 (Processo nº 29830.000024/92); MVOP nº 969, de 18 de novembro de 1948, e reno-

VIII - Rádio são João do Sudoeste do Paraná vada pelo Decreto nº 90.422, de 8 de novembro de
Ltda., a partir de 27 de junho de 1996, na cidade de 1984 (Processo nº 53790.000206/94);
São João, Estado do Paraná, outorgada pela Portaria XV - Rádio Cruzeiro Ltda., a partir de 16 de junho
MC nº 176, de 25 de junho de 1986, e autorizada a de 1991, na cidade de Cruzeiro, Estado de São Paulo,
passar à condição de concessionária em virtude de outorgada originariamente à Emissoras do Vale Ltda.,
aumento de potência de sua estação transmissora, conforme Portaria MC nº 111, de 11 de junho de 1981,
conforme Exposição de Motivos n2 112, de 12 de se- autorizada a passar à condição de concessionária em
tembro de 1994, do Ministério das Comunicações virtude de aumento de potência de sua estação trans-
(Processo nº 53740.000108/96); missora, conforme Decreto nº 86.835, de 12 de janeiro·

IX - Rádio Independente dê Barretos Ltda., a de 1982, transferida para a concessionária de que trata
partir de 1º de maio de 1994, na cidade de Barretos, este inciso, conforme Exposição de Motivos nli! 259, de 6



TVR Nl! 40, DE 2000
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM Nl! 817/00

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante do Decreto

Art. 4º A renovação da concessão somente pro
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constitui
ção.

Art. 5º Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação.

Brasília, 28 de abril de 2000; 179º da Indepen
dência e 112º da República. FERNANDO HENRIQUE
CARDOSO - Pimenta da Veiga.

Aviso nº 999 - C. Civil.

BrasrJia, 13 de junho de 2000

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
BRASíLIA - DF.

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante do Decreto de 28 de abril de 2000, que
"Renova concessão das entidades que menciona,
para explorar serviços de radiodifusão, e dá outras
providências".

Atenciosamente, - Pedro Parente Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.
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de novembro de 1984, do Ministério das Comunicações Estado doPará, outorgada pelo Decreto nº 85.841,
(Processo nº 291 00.000221/91); de 25 de nlarço de 1981, à SBT - Sistema Brasileiro

XVI- Sociedade Rádio Santamariense Ltda., a de Televisão S.C. Ltda., autorizada a mudar sua
partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de Santa denominação social para a atual, conforme Porta-
Maria, Estado do Rio Grande do Sul, outorgada pelo ria nº 288, de 28 de abril de 1986, do Diretor da
Decreto nº 44.116, de 24 de julho de 1958, e renova- Diretoria Regional do Departamento Nacional
da pelo Decreto nº 89.543, de 11 de abril de 1984 de Telecomunicações em São Paulo (Processo
(Processo nº 50790.000855/93); nº 53830.000560/96);

XVII - Central de Rádio e Notrcias de Itatiba 111 - Televisão Bandeirantes de Presidente Pru-
Ltda., a partir de 1º de maio de 1994, na cidade de Ita- dente Ltda., a partir de 31 de julho de 1996, na cidade
tiba, Estado de São Paulo, outorgada pela Portaria de Presidente Prudente, Estado de São Paulo, outor-
MVOP nº 926, de 19 de outubro de 1951, renovada gada pelo Decreto nº 86.069, de 3 de junho de 1981
pelo Decreto nº 91.571, de 23 de agosto de 1985, e (Processo nº 53830.000512/96).
autorizada a mudar sua denominação social para a Art. 3º A exploração do serviço de radiodifu-
atual, conforme Exposição de Motivos nº 298, de 12 são, cujas concessões são renovadas por este de-
de novembro de 1998, do Ministério das Comunica- ereto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Teleco-
ções (Processo nº 50830.000222194); municações, leis subseqüentes e seus regulamen-

XVIII- Rádio Difusora de Uberaba Ltda., a partir tos.
de 24 de novembro de 1993, na cidade de Uberaba,
Estado de Minas Gerais, outorgada pelo Decreto
nº 38.076, de 12 de outubro de 1955, e renovada
pelo Decreto nº 96.845, de 28 de setembro de 1988
(Processo nº 50710.000749/93);

XIX - Rádio Cultura de Campinas Ltda., a
partir de 1º de maio de 1994, na cidade de Campi
nas, Estado de São Paulo, outorgada pela Portaria
MVOP nº 637, de 12 de janeiro de 1952, e renova
da pelo Decreto nº 90.101, de 27 de agosto de
1984 (Processo nº 50830.000263/94);

XX - Rádio Sociedade Seberi Ltda., a partir de 7
de outubro de 1997, na cidade de Seberi, Estado do Rio
Grande do Sul, outorgada pelo Decreto nº 94.750, de 10
de agosto de 1987 (Processo nº 53790.000887197);

XXI - Rádio Difusora de Xanxerê Ltda., a partir de
5 de agosto de 1992, na cidade de Xanxerê, Estado de
Santa Catarina, outorgada pelo Decreto nº 87.316, de 21
de junho de 1982 (Processo nº 29820.000348/92).

Art. 2º Fica renovada a concessão das entida
des abaixo mencionadas, para explorar, sem direito
de exclusividade, pelo prazo de quinze anos, serviço
de radiodifusão de sons e imagens (televisão):

I - TV SBT - Canal 5 de Porto Alegre S/A, a partir
de 20 de agosto de 1996, na cidade de Porto Alegre,
Estado do Rio Grande do Sul, outorgada pelo Decreto
nQ 85.841 , de 25 de março de 1981, à SBT - Sistema
Brasileiro de Televisão S.C. Ltda., autorizada a mud3r
sua denominação social para a atual, conforme Portaria
nº 285, de 28 de abril de 1986, do Diretor da Diretoria Re-
gional do Departamento Nacional de Telecomunicações
em São Paulo (Processo nº 53830.000562196);

11 - TV SBT - Canal 5 de Belém SIA, a partir
de 20 de agosto de 1996, na cidade de Belém,



Brasrlia, 25 de abril de 2000

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência o

incluso projeto de decreto que trata da renovação de
concessões, outorgadas às entidades abaixo relacio
nadas, para explorar serviço de radiodifusão, nas lo
calidades e Unidades da Federação indicadas:

• Rádio Sociedade Tupanciretã Ltda., concessi
onária de serviço de radiodifusão sonora em onda
média na cidade de Tupanciretã, Estado do Rio Gran
de do Sul (Processo nº 53790.000031/94));

• Rádio Curimataú de Nova Cruz Ltda., conces
sionária de serviço de radiodifusão sonora em onda
média na cidade de Nova Cruz, Estado do Rio Grande
do Norte (Processo nº 53780.000094/97);

• Rádio Clube Jacareí Ltda., concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda média na
cidade de Jacareí, Estado de São Paulo (Processo
nº 50830.001549/93);
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de 28 de abril de 2000 que renova con· 13 - Rádio Verde Vale Ltda., a partir de 14 de seM
cessão da Rádio Pirajuí Ltda., a partir de tembro de 1992, na cidade de Braço do Norte - SC;
12 de maio de 1994, para explorar, sem 14 - Rádio Sideral Ltda., a partir de 1º de maio
direito de exclusividade, pelo prazo de de 1994, na cidade de Getúlio Vargas - RS;
dez anos, serviço de radiodifusão sonora 15 - Rádio Cruzeiro Ltda., a partir de 16 de ju-
em onda média, na cidade de Pirajuí, nho de 1991, na cidade de Cruzeiro - SP
EstadC? de São Paulo. 16 - Sociedade Rádio Santamariense Ltda. a

. (As C~mis.,:;ões de Ci~~cia e Tecnolo- partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de Sa~ta
gla, Comunlcaçao e Informatlca; e de Cons- Maria - RS'
tituição e Justiça e de Redação (art. 54.) 17 _ Central de Rádio e Notícias de Itatiba Ltda., a

partir de 1º de maio de 1994, na cidade de Itatiba- SP;
18 - Rádio Difusora de Uberaba Ltda., a partir de

24 de novembro de 1993, na cidade de Uberaba - MG;
19 - Rádio Cultura de Campinas Ltda., a partir

de 1º de maio de 1994, na cidade de Campinas - SP;
20 - Rádio Sociedade Seberi Ltda., a partir de 7

de outubro de 1997, na cidade de Seberi - RS;
21 - Rádio Difusora de Xanxerê Ltda., a partir

de 5 de agosto de 1992, na cidade de Xanxerê - SC;
22 - TV SBT - Canal 5 de Porto Alegre S/A, a

partir de 20 de agosto de 1996, na cidade de Porto
Alegre- RS;

23 - TV SBT - Canal 5 de Belém S/A, a partir de
20 de agosto de 1996, na cidade de Belém - PA;

24 - Televisão Bandeirantes de Presidente Pru
dente Ltda., a partir de 31 de julho de 1996, na cidade
de Presidente Prudente - SP.

Brasília, 13 de junho de 2000. - Fernado
Henrique Cardoso.

Em nº 119/MC

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado

-eom o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom
panhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante do De
creto de 28 de abril de 2000, que "Renova concessão
das entidades que menciona, para explorar serviços
de radiodifusão, e dá outras providências". As entida
des mencionadas são as seguintes:

01 - Rádio Sociedade Tupanciretã Ltda., a partir
de 1º de maio de 1994, na cidade de Tupanciretã - RS;

02 - Rádio Curimataú de Nova Cruz Ltda., a
partir de 8 de agosto de 1997, na cidade de Nova
Cruz- RN;

03 - Rádio Clube Jacareí Ltda., a partir de 1º de
maio de 1994, na cidade de Jacareí - SP;

04 - Empresa de Radiodifusão Tupinambás
Ltda., a partir de 4 de outubro de 1998, na cidade de
Dourados - MS;

05 - Rádio Difusora Serra dos Cristais Ltda., a
partir de 20 de setembro de 1997, na cidade de Cris
talina-GO;

06 - Rádio Difusora de Barra do Garças limita
da, a partir de 18 de agosto de 1993, na cidade de
Barra do Garças - MT;

07 - Rádio Nova São Manuel Ltda., a partir de
25 de março de 1992, na cidade de São Manuel- SP;

08 - Rádio São João do Sudoeste do Paraná
Ltda., a partir de 27 de junho de 1996, na cidade de
São João - PR;

09 - Rádio Independente de Barretos Ltda., a
partir de 1º de maio de 1994, na cidade de Barretos 
SP;

10- Rádio Pirajuí Ltda., a partir de 1º de maio
de 1994, na cidade de Pirajuí - SP;

11 - Rádio Difusora de Piracicaba S/A, a partir
de 1º de maio de 1994, na cidade de Piracicaba - SP;

12 - Fundação Espírita André Luiz, a partir de 1º
de maio de 1994, na cidade de Guarulhos - SP;
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• Empresa de Radiodifusão Tupinambás Ltda., onda média na cidade de Santa Maria, Estado do Rio
concessionária de serviço de radiodifusão sonora em Grande do Sul (Processo nº 50790.000855/93);
onda média na cidade de Dourados, Estado do Mato • Central de Rádio e Notícias de Itatiba Ltda.,
Grosso do Sul (Processo nº 53700.000896/98); concessionária de serviço de radiodifusão sonora em

• Rádio Difusora Serra dos Cristais Ltda., con- onda média na cidade de Itatiba, Estado de São Paulo
cessionária de serviço de radiodifusão sonora em (Processo n9 50830.000222194);
onda média na cidade de Cristalina, Estado de Goiás • Rádio Difusora de Uberaba Ltda., concessio-
(Processo n9 53670.000390/97); nária de serviço de radiodifusão sonora em onda mé-

• Rádio Difusora de Barra do Garças Limitada, dia na cidade de' Uberaba, Estado de Minas Gerais
'concessionária de serviço de radiodifusão sonora em (Processo nº 50710.000749/93); ,
onda média na cidade de Barra do Garças, Estado do • Rádio Cultura de Campinas Ltda., concessio-
Mato Grosso (Processo nº 53690.000013/93); nária de serviço de radiodifusão sonora em onda mé-

• Rádio Nova São Manuel Ltda., concessionária dia na cidade de Campinas, Estado de São Paulo
de serviço de radiodifusão sonora em onda média na (Processo nº 50830.000263/94);
cidade de São Manuel, Estado de São Paulo (Proces- • Rádio Sociedade Seberi Ltda., concessionária
so nº 29830.000024/92); de serviço de radiodifusão sonora em onda média na

• Rádio São João do Sudoeste do Paraná Ltda., cidade de Seberi, Estado do Rio Grande do Sul (Pro-
concessionária de serviço de radiodifusão sonora em cesso n9 53790.000887/97);
onda média na cidade de São João, Estado do Para- • Rádio Difusora de Xanxerê Ltda., concessio-
ná (Processo nº 53740.000108/96); nária de serviço de radiodifusão sonora em onda mé-

• Rádio Independente de Barretos Ltda., con- dia na cidade de Xanxerê, Estado de Santa Catarina
cessionária de serviço de radiodifusão sonora em (Processo nº 29820.000348/92);
onda média na cidade de Barretos, Estado de São • TV SBT - Canal 5 de Porto Alegre S/A, con-
Paulo (Processo nº 50830.000211/94); cessionária de serviço de radiodifusão de sons e ima-

• Rádio Pirajuí Ltda., concessionária de ser- g~ns (televisão) na cidade de p~rto Alegre, Estado ~o
viço de radiodifusão sonora em onda média na ci- RIo Grançie do Sul (Processo n- 53830.000562/96),
.dade de Pirajuí, Estado de São Paulo (Processo • TY SBT -Canal 5 de Belém S/A, concessioná-
'nº 50830.000282/94); ria de serviço de radiodifusão de sons e imagens (te-
,,' • Rádio Difusora de Piracicaba S/A concessio- levisão) ria cidade de Belém, Estado do Pará (Proces-
nária de serviço de radiodifusão sonora e~ onda mé- so nº 53830.000560/96);
dia na cidade de Piracicaba, Estado de São Paulo • Televisão Bandeirantes de Presidente Pruden-
(Processo n2 \50830.000152/94); te Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão de

• Fundação Espírita André Luiz, concessionária sons e imagens (televisão~ na cidade de President~
de serviço de radiodifusão sonora em onda média na Prudente, Estado ·de Sao Paulo (Processo n-
cidade de Guarulhos Estado de São Paulo (Processo 53830.000512/96).
nº 50830.000295/94}; • ~. Observo que a renovação do p~azo de vi-

R .d' Y, d \J, I Ltd ' ., d gencla das outorgas para explor.ar serviços de ra-
,. a 10, e~ e_a e a., conCeSSI?n,ana ~ diodifusão é regida pelas disposições contidas na

serviço de radlodlfusao sonora em onda medIa na,cl- Lei nº 5.785, de 23 de junho de 1972, e no Decreto
dade de Braço do Norte, Estado de Santa Catarma nº 88 066 de 26 de J'an 'r de 1983 e I _
(Processo nº 29820.000434/92); ment~u. ' elo,.' qu a regu a

.,R~dio,?ideral Ltda., concess~o~ária d~ serviço 3. Cumpre ressaltar qu~ ~s pedidos foram anafi..
de r~~lodlfusao sonora em o~da media na Cidade dt3 sados pelos órgãos técnicos deste Ministério e consi-
Getulio Vargas, Estado do RIO Grande do Sul (Pro- derados de acordo 'com os dispositivos legais aplicá-
cesso nº 53790.000206/94); veis, demonstrando possuir as entidades as qualifica-

• Rádio Cruzeiro Ltda., concessionária de ções necessárias à renovação da concessão,
serviço de radiodifusão sonora em onda média na 4. Nessa conformidade, e em observância ao
cidade de Cruzeiro, Estado de São Paulo (Proces- que dispõem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regula-
so nº 29100.000221/91); mento, Decreto nº 88.066, de 1983, submeto o assun-

• Sociedade Rádio Santamariense Ltda., con- to à superior consideração de Vossa Excelência para
cessionária de serviço de radiodifusão sonora em decisão e submissão da matéria ao Congresso Naci-



DECRETO DE 28 DE ABRIL DE 2000

Renova concessão das entidades
que menciona, para explorar serviços de
radiodifusão, e dá outras providências.

o Presidente da República, no uso das atribui
ções que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, ca
put, da Constituição, 33, § 3º, da Lei nº 4.117, de 27
de agosto de 1962, e 6º da Lei nº 5.785, de 23 de ju
nho de 1972, e tendo em vista o disposto no art. 6º, in
ciso I, do Decreto nº88.066, de 26 de janeiro de 1983,

Decreta:
Art. 1º Fica renovada a concessão das entida

des abaixo mencionadas, para explorar, sem direito
de exclusividade, pelo prazo de dez anos, serviço de
radiodifusão sonora em onda média:

I - Rádio Sociedade Tupanciretã Ltda., a partir
de 1º de maio de 1994, na cidade de Tupanciretã.
Estado do Rio Grande do Sul, outorgada pela Portaria
MVOP nº 432, de 29 de abril de 1955, e renovada
pelo Decreto nº89.629, de 8 de maio de 1984 (Pro
cesso nº 53790.000031/94);

11 - Rádio Curimataú de Nova Cruz Ltda., a par
tir de 8 de agosto de 1997, na cidade de Nova Cruz,
Estado do Rio Grande do Norte, outorgada pelo De
creto nº 79.801, de 8 de junho de 1977, e renovada
pelo Decreto nº 96.867, de 29 de setembro de 1988
(Processo n' 53780.000094/97);

111 - Rádio Clube Jacareí Ltda., a partir de 1º
de maio de 1994, na cidade de Jacareí, Estado de
São Paulo, outorgada pela Portaria MVOP nº 155,
de 16 de fevereiro de 1950, e renovada pelo Decre
to nº91.011, de 27 de fevereiro de 1985 (Processo
nº 50830.001549/93);

IV - Empresa de Radiodifusão Tupinambás
Ltda., a partir de 4 de outubro de 1998, na cidade de
Dourados, Estado do Mato Grosso do Sul, outorgada

--pelo-Qe~6.647, de 5 de setembro de 1988
(Processo nº 53700.000896/98);

V - Radio Difusora Serra dos Cristais Ltda., a
partir de 20 de setembro de 1997, na cidade de
Cristalina, Estado de Goiás, outorgada pelo Decre
to nº 80.230, de 25 de agosto de 1977, e renovada
pelo Decreto nº 95.258, de 19 de novembro de 1987
(Processo nº 53670.000390/97);

VI - Radio Difusora de Barra do Garças Limita
da, a partir de 18 de agosto de 1993, na cidade de
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onal, em cumprimento ao § 3º do art. 223 da Constitu- Barra do Garças, Estado do Mato Grosso, outorgada
ição. pelo Decreto nº 88.445, de 29 de junho de 1983 (Pro-

Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Minis- cesso nº 53690.000013/93);
tro de Estado das Comunicações. VII - Radio Nova são Manuel Ltda., a partir

de 25 de março de 1992, na cidade de São Manu
el, Estado de São Paulo, outorgada pelo Decreto
nº 86.961, de 25 de fevereiro de 1982 (Processo
nº 29830.000024/92);

VIII - Radio são João do Sudoeste do Paraná
Ltda., a partir de 27 de junho de 1996, na cidade de
São João, Estado do Paraná, outorgada pela Portaria
MC n2 176, de 25 de junho de 1986, e autorizada a
passar à condição de concessionária em virtude de
aumento de potência de sua estação transmissora,
conforme Exposição de Motivos nº 112, de 12 de se
tembro de 1994, do Ministério das Comunicações
(Processo nº 53740.000108/96);

IX - Radio Independente de Barretos Ltda., a
partir de 1º de maio de 1994, na cidade de Barretos,
Estado de São Paulo, outorgada pela Portaria MVOP
nº 31-B, de 21 de janeiro de 1961, e renovada pelo
Decreto nº 89.553, de 12 de abril de 1984 (Processc..
nº 50830.000211/94);

X - Rádio Pirajuí Ltda., a partir de 1º de maio dé,
1994, na cidade de Pirajuí, Estado de São Paulo, ou
torgada pela Portaria MVOP nº 239, de 11 de março
de 1946, renovada pela Portaria MC nº 251, de 9 de
outubro de 1985, e autorizada a passar à condição de
concessionária em virtude de aumento de potência
de sua estação transmissora, conforme Exposição de
Motivos nº 92. de 16 de maio de 1996, do Ministério
das Comunicações (Processo nº 50830.000282/94);

XI- Rádio Difusora de Piracicaba SIA, a partir
de 1º de maio de 1994, na cidade de Piracicaba,
Estado de São Paulo, outorgada pela Portaria
MVOP nº 41, de 22 de janeiro de 1948, e renovada
pelo Decreto nº 89.406, de 29 de fevereiro de 1984
(Processo nº 50830.000152/94);

XII - Fundação Espírita André Luiz, a partir de
1º de maio de 1994, na cidade de Guarulhos, Estado
de São Paulo, outorgada originariamente pela Porta
ria MVOP nº 420, de 26 de julho de 1956, à Rádio Di
fusora Hora Certa Ltda., cuja denominação social foi
alterada para Rádio Boa Nova de Guarulhos Ltda., re
novada pelo Decreto nº 89.590, de 27 de abril de
1984, e transferida pelo Decreto de 10 de dezembro
de 1997, para a concessionária de que trata este inci
so (Processo n' 50830.000295/94);

XIII - Rádio Verde Vale Ltda., a partir de 14 de se
tembro de 1992, na cidade de Braço do Norte, Estado de
Santa Catarina, outorgada pelo Decreto nº87.402, de 13
de julho de 1982, à Rádio Verde Vale de Braço do Norte



Brasflia, 13 de junho de 2000.

A Sua Excelência o Senhor
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Ltda., autorizada a mudar sua denominação social para Grande do Sul, outorgada pelo Decreto nº 94.750, de
a atual, conforme Exposição de Motivos nº146, de 20 de 10 de agosto de 1987 (Processo nº
maio de 1998, do Ministério das Comunicações (Proces- 53790.000887/97);
so nº29820.000434/92); XXI - Rádio Difusora de Xanxeré Ltda., a partir de

XIV - Rádio Sideral Lida., a partir de 12 de maio 5 de agosto de 1992, na cidade de Xanxerê, Estado de
de 1994, na cidade de Getúlio Vargas, Estado do Rio Santa Catarina, outorgada peJo Decreto nº87.316, de21
Grande do Sul, outorgada pela Portaria MVOP nº969, de junho de 1982 (Processo nº29820.000348/92).
de 18 de novembro de 1948, e renovada pelo De- Art. 2º Fica renovada a concessão das entida-
ereto nº 90.422, de 8 de novembro de 1984 (Pro- des abaixo mencionadas, para explorar, sem direito
cesso nº 53790.000206/94); de exclusividade, pelo prazo de quinze anos, serviço

XV - Rádio Cruzeiro Ltda., a partir de 16 de de radiodifusão de sons e imagens (televisão):
junho de 1991, na cidade de Cruzeiro, Estado de 1- TV SBT - Canal 5 de Porto Alegre S/A, a
São Paulo, outorgada originariamente à Emisso- partir de 20 de agosto de 1996, na cidade de Porto
ras do Vale Ltda., conforme Portaria MC nº 111, de Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, outorgada
11 de junho de 1981, autorizada a passar à condi- pelo Decreto nº85.841, de 25 de março de 1981, à
ção de concessionária em virtude de aumento de SBT - Sistema Brasileiro de Televisão S.C. Ltda.,
potência de sua estação transmissora, conforme autorizada a mudar sua denominação social para
Decreto nº 86.835, de 12 de janeiro de 1982, trans- a atual, conforme Portaria nº 285, de 28 de abril
ferida para a concessionária de que trata este inci- de 1986, do Diretor da Diretoria Regional do De-
so, conforme Exposição de Motivos nº 259, de 6 de partamento Nacional de Telecomunicações em
novembro de 1984, do Ministério das Comunica- São Paulo (Processo nº 53830.000562/96);
ções (Processo nº291 00.000221/91); 11- TV SBT - Canal 5 de Belém S/A, a partir de

XVI - Sociedade Rádio Santamariense Ltda., a 20 de agosto de 1996, na cidade de Belém, Estado do
partir de 12 de novembro de 1993, na cidade de San- Pará, outorgada pelo Decreto nº 85.841, de 25 de
ta Maria, Estado do Rio Grande do Sul, outorgada março de 1981, à SBT - Sistema Brasileiro de Televi-
pelo Decreto nº 44.116, de 24 de julho de 1958, e re- são S.C. Ltda., autorizada a mudar sua denominação
novada pelo Decreto nº 89.543, de 11 de abril de social para a atual, conforme Portaria nº286, de 28 de
1984 (Processo nº 50790.000855/93); abril de 1986, do Diretor da Diretoria Regional do De-

XVII - Central de Rádio e Notícias de Itatiba partamento Nacional de Telecomunicações em São
Ltda., a partir de 12 de maio de 1994 na cidade de Paulo (Processo nº 53830.000560/96);
Itatiba, Estado de São Paulo, outorgad~ pela Portaria 111 - Televisão, Bandeira~tes de Presidente
MVOP nº 926 de 19 de outubro de 1951 renovada Prudente Ltda., a partir de 31 de Julho de 1996, na ci-
pelo Decreto ~º 91.571, de 23 de agosto de 1985, e dade de Presidente Prudente, Estado de São Paulo,
autorizada a mudar sua denominação social para a outorgada pelo Decreto nl! 86.069, de 3 de junho de
atual, conforme Exposição de Motivos nº 298, de 12 1981 (Processo nº 53830.000512196).
de novembro de 1998, do Ministério das Comunica- Art. 31! A exploração do serviço de radiodifusão,
ções (Processo nº 50830.000222/94); cujas concessões sã~ renovadas por este decreto, re-

XVIII- Rádio Difusora de Uberaba Ltda., a partir g=r-se.~ pelo C~digo Brasileiro de Telecomunica-
de 24 de novembro de 1993, na cidade de Uberaba çoes, leiS subsequentes e seus regulamentos.
Estado de Minas Gerais outorgada pelo Decret~ Art. 4º A renovação da concessão somente produ-
nº 38.076, de 12 de out~bro de 1955 e renovada zirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacio-
pelo Decreto nº 96.845, de 28 de sete~bro de 1988 nal, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição.
(Processo nº 5071 0.000749/93); Art. S!l Este decreto entra em vigor na data de

XIX - Rádio Cultura de Campinas Ltda., a sua publica,ção. .
partir de 12 de maio de 1994, na cidade de Campi- • ,Brasfha, 28

g
de abril de ~O?O; 179

2
da Indepen-

nas,-Estado de São Paulo, outorgada pela Portaria dencla e 112 da Repubhca. - FERNADO
MVOP n2 637, de 1º de janeiro de 1952, e renovada HENRIQUE CARDOSO - PImenta da Veiga.

pejo Decreto nSl 90.101, de 27 de agosto de 1984 Aviso nº 999-C. Civil.
(Processo nº 50830.000263/94);

XX - Rádio Sociedade Seberi Ltda., a partir de 7
de outubro de 1997, na cidade de Seberi, Estado do Rio



Junho de 2000 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sábado 17 32785
Deputado Ubiratan Aguiar

.Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília - DF

Senhor Primeiro Secretário,

Encaminhota essa Secretaria Mensagem do Exce
lentfssimo Senhor Presidente da República na qual sulj
mete à apreciação do Congresso Nacional o ato con~

tante do Decreto, de 28 de abril de 2000, que "Renova
concessão das entidades que menciona, para explorar
serviços de radiodifusão, e dá outras providências".

Atenciosamente, - Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Pr.esidência da República.

TVR N.Q 41, DE 2000
(Do Poder Ex~cutivo)

MENSAGEM N° 817/00

Submete à apreciação do Congres"
so Nacional o ato constante do Decreto
de 28 de abril de 2000 que renova con
cessão da Rádio Difusora de Piracicaba
S/A, a partir de 19 de maio de 1994, para
explorar, sem direito de exclusividade,

- -pelo prazo de dez anos, serviço de radio
difusão sonora em onda média, na cida
de de Piracicaba, Estado de São Paulo.

,{Às Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação E Informática; e de Cons
tituição e Justiça e de Redação (art. 54.)

. Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado

com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Voss_as Excelências, acom
panhado de exposição de motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante do De
creto de 28 de abril de 2000, que "Renova concessão
das entidades que menciona, para explorar serviços
de radiodifusão, e dá outras providências". As entida
des mencionadas são as seguintes:

1 - Rádio Sociedade Tupahciretã Ltda., a partir
de 19 de maio de 1994. na cidade de Tupanciretã 
RS;

2 - Rádio Curimataú de Nova Cruz Ltda., a par
tir de 8 de agosto de 1997, na cidade de Nova Cruz
RN;

3 - Rádio Clube Jacareí Ltda., a partir de 1º de
maio de 1994, na cidade de Jacareí - SP;

4 - Empresa de Radiodifusão Tupinambás
Ltda., a partir de 4 de outubro de 1998, na cidade de
Dourados - MS;

, 5 - Rádio Difusora Serra dos Cristais Ltda., a
partir de 20 de setembro de 1997. na cidade de Cris-
talina- GO;

6 - Rádio Difusora de Barra do Garças Limitadao
a partir de 18 de agosto de 1993, na cidade de Barra
do Garças - MT;
\ 7 - Rádio Nova São Manuel Ltda., a partir de 25

de ma,rço de 1992, na cidade de São Manuel - SP,
8 - Rádio São João do Sudoeste do Paraná

Ltda., a partir de 27 de junho de 1996, na cidade de
São J?ão - PR;

9 - Rádio Independente de Barretos Ltda, a par
tir de 1º de maio de 1994, na cidade de Barretos - SP;

10 - Rádio Pirajuí Ltda., a partir de 1º de maio
de 1994, na cidade de Pirajur - SP;

11 - Rádio Difusora de Piracicaba S/A. a partir
de 1º de maio de 1994, na cidade de Piracicaba - S~

12 - Fundação Espírita André Luiz, a partir de Iº
de maio de 1994, na cidade de Guarulhos - SP;

13- Rádio Verde Vale Ltda., a partir de 14 de se
tembro de 1992, na cidade de Braço do Norte - SC;

14 - Rádio Sideral Ltda., a partir de 1º de maio
de 1994, na cidade de Getúlio Vargas - RS
, 15 - Rádio Cruzeiro Ltda., a partir de 16 de ju-

nho de 1991, na cidade de Cruzeiro - SP;
16 - Sociedade Rádio Santamariense Lida., a

partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de Santa
Maria- RS;

17 - Central de Rádio e Notícias de Itatiba Ltda.,
a partir de 1º de maio de 1994, na cidade de Itatiba 
SP;

18 - Rádio Difusora de Uberaba Ltda., a partir
de 24 de novembro de 1993, na cidade de Uberaba 
MG;

19 - Rádio Cultura de Campinas Üda., a partir
de 1º de maio de 1994, na cidade de Campinas - SP;

20 - Rádio Sociedade Seberi Ltda., a partir da7
de outubro de 1997, na cidade de Seberi - RS;

21 - Rádio Difusora de Xanxerê Ltda., a partir
de 5 de agosto de 1992, na cidade de Xanxerê - SC;

. 22 - TV SBT - Canal 5 de Porto Alegre S/A, a
partir de 20 de agosto de 1996, na cidade de Porto
Alegre- RS;

23 - TV SBT - Canal 5 de Belém S/A, a partir de
20 de agosto de 1996, na cidade de Belém - PA;

24 - Televisão Bandeirantes de Presidente Pru
dente Ltda., a partir de 31 de julho de 1996, na cidade
de Presidente Prudente - SP.

Brasília, 13 de junho de 2000. - Fernando
Henrique Cardoso.
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Em nº 119/MC

Brasíliar 2-5 de abr* de 2000.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência o

incluso projeto de decreto que trata da renovação de
concessões, outorgadas às entidades abaixo relacio
nadas, para explorar serviço de radiodifusão, nas lo
calidades e U:1idades da Federação indicadas:

• Rádio Sociedade Tupanciretã Ltda., concessi
onária de serviço de radiodifusão sonora em onda
média na cidade de Tupanciretã, Estado do Rio Gran
de do Sul (Processo nº 53790.000031/94»;

• Rádio Curimataú de Nova Cruz Ltda., conces
sionária de serviço de radiodifusão sonora em onda
-méeta-na-eidade-de1Vova-Crui~aaodo Rio Grande
do Norte (Processo nº 53780.000094/97);

• Rádio Clube Jacareí Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda média
na cidade de Jacareí, Estado de São Paulo (Pro
cesso nº 50830.001549193);

• Empresa de Radiodifusão Tupinambás Ltda.,
concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Dourados, Estado do Mato
Grosso do Sul (Processo nº 53700.000896/98);

• Radio Difusora Serra dos Cristais Ltda., con
cessionária serviço de radiodifusão sonora em onda
média na cidade de Cristalina, Estado de Goiás (Pro
cesso nº 53670.000390/97);

• Rádio Difusora de Barra do Garças Limitada,
concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Barra do Garças, Estado do
Mato Grosso (Processo nº 53690.000013/93);

• Rádio Nova São Manuel Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda média na
cidade de São ~!LéIDYe.I.J--Estadode..São-Paulo (Proces
so nº 29830.000024/92);

- .Rádio São João do Sudoeste do Paraná Ltda.,
concession~ria de serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de São João, Estado do Para
ná (Processo nº 53740.000108/96);

• Rádio Independente de Barretos Ltda., con
cessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Barretos, Estado de São
Paulo (Processo nº 50830.000211/94);

• Rádio Pirajuí Ltda., concessionária de ser
viço de radiodifusão sonora em onda média na ci
dade de Pirajuí, Estado de São Paulo (Processo
nº 50830.000282/94);

• Rádio Difusora de Piracicaba S/A, concessio
nária de serviço de radiodifusão sonora em onda mé-

dia na c:dade de Piracicaba, Estado de São Paulo
(Processo nº 50830.000152194);

• Fundação Espírita André Luiz, concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda média na
cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo (Processo
nº 50830.000295/94);

• Rádio Verde Vale Ltda., concessionária de ser
viço de radiodifusão sonora em onda média na cidade
de Braço do Norte, Estado de Santa Catarina (Pro
cesso nº 29820.000434/92);

• Rádio Sideral Ltda., concessionária de serviço
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Getúlio Vargas, Estado do Rio Grande do Sul (Pro
cesso nº 53790.000206/94);

• Rádio Cruzeiro LtGã., concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda média na
cidade de Cruzeiro, Estado de São Paulo (Proces
so nº 29100.000221/91);

• Sociedade Rádio Santamariense Ltda., con
cessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Santa Maria, Estado do Rio
Grande do Sul (Processo nº 50790.000855/93);

• Central de Rádio e Notícias de Itatiba Ltda.,
concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Itatiba, Estado de São Paulo
(Processo nº 50830.000222194);

• Rádio Difusora de Uberaba Ltda., concessio
nária de serviço de radiodifusão sonora em onda mé
dia na cidade de Uberaba, Estado de Minas Gerais
(Processo nº 50710.000749/93);

• Rádio Cultura de Campinas Uda., concessio
nária de serviço de radiodifusão sonora em onda mé
dia na cidade de Campinas, Estado de São Paulo
(Processo nº 50830.000263/94);

--e Radio-SõéredãaeS-ebelfÜdã:conces~iOnária
de serviço de radiodifusão sonora em onda média na
cidade de Seberi, Estado do Rio Grande do Sul (Pro
cesso nº 53790.000887/97);

• Rádio Difusora de Xanxerê Ltda., concessio·
nária de serviço de radiodifusão sonora em onda mé
dia na cidade de Xanxerê, Estado de Santa Catarina
(Processo nº 29820.000348/92);

• TV SBT - Canal 5 de Porto Alegre S/A, con
cessionária de serviço de radiodifusão de sons e ima
gens (televisão) na cidade de Porto Alegre, Estado do
Rio Grande do Sul (Processo nº 53830.000562196);

• TV STB - Canal 5 de Belém S/A, concessioná
ria de serviço de radiodifusão de sons e imagens (te
levisão) na cidade de Belém, Estado do Pará (Proces
so nº 53830.000560/96);



Renova concessão das entidades
que menciona, para explorar serviços de
radiodifusão, e dá outras providências.

O Presidente da República, no uso das atribui
ções que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, ca·
put, da Constituição, 33, § 3º, da Lei nº 4.117, de 27
de agosto de 1962, e 6º da Lei nº 5.785, de 23 de ju
nho de 1972, e tendo em vista o disposto no art. 6º, in
ciso I, do Decreto nº88.066, de 26 de janeiro de 1983,
decreta:-

Art. 1º Fica renovada a concessão das entida
des abaixo mencionadas, para explorar, sem direito
de exclusividade, pelo prazo de dez anos, serviço de
radiodifusão sonora em onda média:

1- Rádio Sociedade Tupanciretã Ltda, a partir
de 1º de maio de 1994, na cidade de Tupanciretã,
Estado do Rio Grande do Sul, outorgada pela Por
taria MVOP nº 432, de 29 de abril de 1955, e reno
vada pelo Decreto nº89.629, de 8 de maio de 1984
(Processo nº 53790.000031/94);

11- Rádio Curimataú de Nova Cruz Lida., a partir
de 8 de agosto de 1997, na cidade de Nova Cruz,
Estado do Rio Grande do Norte, outorgada pelo De
creto nº 79.801, de 8 de junho de 1977, e renovada
pelo Decreto nº 96.867, de 29 de setembro de 1988
(Processo nº 53780.000094/97);
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• Televisão Bandeirantes de Presidente Pruden- 111 - Rádio Clube Jacareí Ltda., a partir de 1º

- te Lfõa., concessionária de serviço de radiodifusão de de maio de 1994, na cidade de Jacareí, Estado de
sons e imagens (televisão) na cidade de Presidente São Paulo, outorgada pela Portaria MVOP nº 155,
Prudente, Estado de São Paulo (Processo nº de 16 de fevereiro de 1950, e renovada pelo Decre-
53830.000512/96). to nº91.011, de 27 de fevereiro de 1985 (Processo

2. Observo que a renovação do prazo de'vigência nº 50830.001549/93);
das outorgas para explorar serviços de radiodifusão é IV - Empresa de Radiodifusão Tupinambás
regida pelas disposições contidas na Lei nº 5.785, de 23 Uda., a partir de 4 de outubro de 1998, na cidade de
de junho de 1972, e no Decreto nº 88.066, de 26 de ja- Dourados, Estado do Mato Grosso do Sul, outorgada
neiro de 1983, que a regulamentou. pelo Decreto nº 96.647, de 5 de setembro de 1988

3. Cumpre -ressaltar que os pedidos foram anali- (Processo nº 53700.000896/98);
sados pelos órgãos técnicos deste Ministério e consi- V - Rádio Difusora Serra dos Cristais Ltda., a
derados de acovdo com os dispositivos legais aplicá- partir de 20 de setembro de 1997, na cidade de
veis, demonstrando possuir as entidad~~ -ª~ qualifica- .-Gl'istalina, Estado de Goiás, outorgada pelo Decre-
ções necessárTâs à renovação da concessão. to nº 80.230, de 25 de agosto de 1977, e renovada

4. Nessa conformidade, e em observância ao que pelo Decreto nº 95.258, de 19 de novembro de 1987
dispõem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regulamento, (Processo nº 53670.000390/97);
Decreto nº88.066, de 1983, submeto o assunto à supe- VI - Rádio Difusora de Barra do Garças Limita-
rior consideração de Vossa Excelência para decisão e da, a partir de 18 de agosto de 1993 na cidade de
submi~são da mat~ria ao Congresso ~a~i<:nal, em Barra do Garças, Estado do Mato Gro~so, outorgada
cumprimento ao § 3- do art. 223 da ConstltUlçao. pelo Decreto nº 88.445. de 29 de junho de 1983 (Pro-

Respeitosamente, - Pimenta da Veiga Ministro cesso nº 53690.000013/93);
de Estado das Comunicações. VII - Rádio Nova são Manuel Ltda., a partir

DECRETO DE 28 DE ABRIL DE 2000 de 25 de março de 1992, na cidade de São Manu
el, Estado de São Paulo, outorgada pelo Decreto
nº 86.961, de 25 de fevereiro de 1982 (Processo
n9 29830.000024/92);

VIII - Rádio são João do Sudoeste do Paraná
Uda., a partir de 27 de junho de 1996, na cidade de
São João, Estado do Paraná, outorgada pela Portaria
MC. nº 176, de 25 de jllnho de 1986, e autorizada a
passar à condição de concessionária em virtude de
aumento de potência de sua estação transmissora,
conforme Exposiç!o dª.MQtivos nº 112, de 12 de se
tembro dé-1994, do Ministério das Comunicações
(Processo nº 53740.000108/96);

IX - Rádio Independente de Barretos Ltda., a
partir de 1º de maio de 1994, na cidade de Barretos,
Estado de São Paulo, outorgada pela Portaria MVOP.
nº 31-B, de 21 de janeiro de 1961, e renovada pelo
Decreto nº 89.553, de 12 de abril de 1984 (Processo
nº50830.000211/94);

X - Rádio Pirajuí Lida., a partir de 1º de maio de
1994, na cidade de Pirajuí, Estado de São Paulo, ou
torgada pela Portaria MVOP. nº 239, de 11 de março
de 1946, renovada pela Portaria MC. nº 251, de 9 de
outubro de 1985, e autorizada a passar à condição de
concessionária em virtude de aumento de potência
de sua estação transmissora, conforme Exposição de
Motivos nº 92, de 16 de maio de 1996, do Ministério
das Comunicações (Processo n9 50830.000282/94);
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XI- Rádio Difusora de Piracicaba S/A, a par- pelo Decreto f')º 91.571, de 23 de agosto de 1985, e

tir de 1ºde maio de 1994, na cidade de Piracicaba, autorizada a mudar sua denominação social para a
Estado de São Paulo, outorgada pela Portaria atual, conforme Exposição de Motivos nº 298, de 12
MVOP. nº 41, de 22 de janeiro de 1948, e renovada de novembro de 1998, do Ministério das Comunica-
pelo Decreto n!l 89.406, de 29 de fevereiro de 1984 - ções (Processo nº 50830.000222/94);
(Processo nº 50830.000152194); XVIII- Rádio Difusora de Uberaba ltda., a partir

XII - Fundação Espírita André Luiz, a partir de de 24 de novembro de 1993, na cidade de Uberaba,
1º de maio de 1994, na cidade de Guarulhos, Estado Estado de Minas Gerais, outorgada pelo Decreto
de São Paulo, outorgada originariamente pela Porta- nº 38.076, de 12 de outubro de 1955, e renovada
ria MVOP. n2 420, de 26 de julho de 1956, à Rádio Di- pelo Decreto nº 96.845, de 28 de setembro de 1988
fusora Hora Certa Ltda., cuja denominação social foi (Processo nº 50710.000749/93);
alterada para Rádio Boa Nova de Guarulhos ltda., re- XIX - Rádio Cultura de Campinas ltda., a partir
novada pelo Decreto nº 89.590, de 27 de abril de de 1º de maio de 1994, na cidade de Campinas,
1984, e transferida pelo Decreto de 10 de dezembro Estado de São Paulo, outorgada pela Portaria
de 1997, para a concessionária de que trata este inci- MVOP. nº 637, de 1º de janei ro de 1952, e renovada
so (Processo nº 50830.000295/94); pelo Decreto nº 90.101, de 27 de ago~tº de -198.4-

XIII- Rádio Verde Va,le_Ltda.•_B.-par:tir--de-14-Eie- - -{Proc-ess-~õ0B30-:000263T94);---
setembro de-1992, na cidade de Braço do Norte, XX - Rádio Sociedade Seberi Ltda., a partir
Estado de Santa Catarina, outorgada pelo Decreto de 7 de outubro de 1997, na cidade de Seberi,
n!l87.402, de 13 de julho de 1982, à Rádio Verde Vale Estado do Rio Grande do Sul, outorgada pelo De-
de Braço do Norte Ltda., autorizada a mudar sua de- ereto nQ 94.750, de 10 de agosto de 1987 (Proces-
nominação social para a atual, conforme Exposição so nº 53790.000887/97);
de Motivos nº146,de20de maio de 1998,doMinistério XXI - Rádio Difusora de Xanxerê Ltda., a
das Comunicações (Processo nº29820.000434/92); partir de 5 de agosto de 1992, na cidade de Xan-

XIV - Rádio Sideral Ltda., a partir de 1ºde maio xerê, Estado de Santa Catarina, outorgada pelo
de 1994, na cidade de Getúlio Vargas, Estado do Decreto nº 87.316, de 21 de junho de 1982 (Pro-
Rio Grande do Sul, outorgada pela Portaria MVOP. cesso nº 29820.000348/92).
n2 969, de 18 de novembro de 1948, e renovada Art. 2º Fica renovada a concessão das entida-
pelo Decreto n2 90.422, de 8 de novembro de 1984 des abaixo mencionadas, para explorar, sem direito
(Processo nº 53790.000206/94); de exclusividade, pelo prazo de quinze anos, serviço

XV - Rádio Cruzeiro Ltda., a partir de 16 de ju- de radiodifusão de sons e imagens (televisão):
nho de 1991, na cidade de Cruzeiro, Estado de São 1-TV SBT - Canal 5 de Porto Alegre S/A, a par-
Paulo, outorgada onginariamente à Emissoras do tir de 20 de agosto de 1996, na cidade de Porto Ale-
Vale Ltda., conforme Portaria MC. nQ 111, de 11 de ju- gre, Estado do Rio Grande do Sul, outorgada pelo De-
nho de 1981, autorizada a passar à condição de con- ereto nº85.841, de 25 de março de 1981, à SBT - Sis-
cessionária em virtude de aumento de potência de tema Brasileiro de Televisão S.C. Ltda., autorizada a
sua estação transmissora, conforme Decreto nº mudar sua denominação social para a atuaLconfOI::...
86.835, de 12 de janeiro de 198~, transferida para-a- -me Portana-n~,-ae 28 de-ábril de 1986, do Dire-
concessionánacfé que trata este inciso, conforme tor da Diretoria Regional do Departamento Nacio-
Exposição de Motivos nº259, de 6 de novembro de nal de Telecomuni~ações em São Paulo (Processo
1984, do Ministério das Comunicações (Processo nº 53830.000562/9'6);
nQ 291 00.000221 /91); 11- TV SBT -,GanaI5 de Belém S/A, a partir de

XVI - Sociedade Rádio Santamariense Ltda., a 20 de agosto de 1996, na cidade de Belém, Estado do
partir de 1!! de novembro de 1993, na cidade de Santa Pará, outorgada péfo Decreto nº 85.841, de 25 de
Maria, Estado do Rio Grande do Sul, outorgada pelo março de 1981, à SBT - Sistema Brasileiro de Televi-
Decreto n944.116, de 24 de julho de 1958, e renovada são S.C. Ltda., autGr;izada a mudar sua denominação
pelo Decreto nº 89.543, de 11 de abril de 1984 (Pro- social para a atual, conforme Portaria n2286, de 28 de
cesso nº 50790.000855/93); abril de 1986, do Diretor da Diretoria Regional do De-

XVII - Central de Rádio e Notícias de Itatiba partamento Nacional de Telecomunicações em São
Ltda., a partir de 12 de maio de 1994, na cidade de Ita- Paulo (Processo n!l 53830.000560/96); __-----
tiba, Estado de São Paulo, outorgada pela Portaria '" - TelevisãtT"8an"deirantes de Presidente Pru-
MVOP. nº 926, de 19 de outubro de 1951, renovada dente Ltda., a partir de 31 de julho de 1996, na cidade



3 - Rádio Clube Jacareí Ltda., a partir de 1º de
maio de 1994, na cidade de Jacareí - SP;

4 - Empresa de Radiodifusão Tupinambás
Ltda., a partir de 4 de outubro de 1998, na cidade de
Dourados - MS;

5 - Rádio Difusora Serra dos Cristais Ltda., a
partir de 20 de setembro de 1997, na cidade de Cris
talina-GO;

6 - Rádio Difusora de Barra do Garças Ltda., a
partir de 18 de agosto de 1993, na cidade de Barra do
Garças- MT;

7 - Rádio Nova São Manuel Ltda., a partir de 25
de março de 1992, na cidade de São Manuel - SP;

8 - Rádio São João do Sudoeste do Paraná
Ltda., a partir de 27 de junho de 1996, na cidade de
São João - PR;

9 - Rádio Inde enden e a;;-a
. e - e maio de 1994, na cidade de Barretos 

SP;

10- Rádio Pirajuí Ltda., a partir de Iº de maio de
1994, na cidade de Pirajuí - SP;

11 - Rádio Difusora de Piracicaba S/A, a partir
de 1º de maio de 1994, na cidade de Piracicaba 
SP;

12 - Fundação Espírita André Luiz, a partir de 1º
de maio de 1994, na cidade de Guarulhos - SP;

13 - Rádio Verde Vale Ltda., a partir de 14 de
setembro de 1992, na cidade de Braço do Norte
SC;

- ·14 - Rámo-st"deral Ltdã.:, ãpartir de 1º de maio
de 1994, na cidade de Getúlio Vargas - RS;

15 - Rádio Cruzeiro Ltda., a partir de 16 de ju
nho de 1991, na cidade de Cruzeiro - SP;

Aviso nº 999 - C. Civil.

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante do Decreto de 28 de abril de 2000, que
"Renova concessão das entidades que menciona,
para explorar serviços de radiodifusão, e dá outras
providências".

Atenciosamente, - Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.

TVR N!! 42, DE 2000
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N!! 817/00

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante do Decreto
de 28 de abril de 2000 que renova con
cessão da Fundação Espírita André Luiz,
a partir de 1!! de maio de 1994, para ex
plorar, sem direito de exclusividade, pelo
prazo de dez anos, serviço de radiodifu
são sonora em onda média, na cidade de
Guarulhos, Estado de São Paulo.

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática; e de Cons

_...1ituição e Justiça e de Redação (art. 54.)

Brasília, 13 de junho de 2000

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília - DF.

Junho de 2000 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sãbado 17 32789
de Presidente Prudente, Estado de São Paulo, outor- Senhores Membros do Congresso Nacional,
gada pelo Decreto n!! 86.069, de 3 de junho de 1981 Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
(Processo n!! 53830.000512/96). com o § 3!! do artigo 223, da Constituição Federal,

Art. 39 A exploração do serviço-de radiodifu- submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom-
são, cujas concessões são renovadas por este de- panhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
ereto, reger-se-á pelo Código Brasileiro.de Teleco- de Estado das Comunicações, o ato constante do De-
municações, leis subseqüentes e seus regulamen- ereto de 28 de abril de 2000, que "Renova concessão
tos. das entidades que menciona, para explorar serviços

Art. 4º A renovação da concessão somente pro- de radiodifusão, e dá outras providências". As entida-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso des mencionadas são as seguintes:
Nacional, nos termos do § 39 do art. 223 da Constitui- 1 - Rádio Sociedade Tupanciretã Ltda. - a partir
ção. de 1º de maio de 1994, na cidade de Tupanciretã -

Art. 5º Este decreto entra em vigor na data de RS;

sua publicação. --.---2-Rádio·Ccrtimãtãú de Nova Cruz Ltda., a par-
Brasíli~L-2a de..abril-de-2eee;+1'9º da IMepan: tir de 8 de agosto de 1997, na cidade de Nova Cruz-

dêricia e-112!! da República. - Fernando Henrique RN;
Cardoso.



Brasília, 25 de abril de 2000

19 - Rádio Cultura de Campinas Ltda., a partir
de 1º de maio de 1994, na cidade de Campinas - SP;

20 - Rádio Sociedade Seberi Ltda., a partir de 7
de outubro de 1997. na cidade de Seberi - RS;

21 - Rádio Difusora de Xanxerê Ltda., a partir
de 5 de agosto de 1992, na cidade de Xanxerê - SC;

22 - TV SBT - Canal 5 de Porto Alegre S/A, a
partir de 20 de agosto de 1996, na cidade de Porto
Alegre- RS;

23 - TV SBT - Canal 5 de Belém S/A, a partir de
20 de agosto de'1996, na cidade de Belém - PA;

24 - Televisão Bandeirantes de Presidente Pru
dente Ltda., a partir de 31 de julho de 1996, na cidade
de Presidente Prudente - SP.

Brasília, 13 de junho de 2000. - Fernando
Henrique Cardoso.

Em nº 119/MC

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência o

incluso projeto de decreto que trata da renovação de
concessões, outorgadas às entidades abaixo relacio
nadas, para explorar serviço de radiodifusão, nas lo
calidades e Unidades da Federação indicadas:

• Rádio Sociedade Tupanciretã Ltda., concessi
onária de serviço de radiodifusão sonora em onda
média na cidade de Tupanciretã, Estado do Rio Gran
de do Sul (Processo nº 5379D.000031/94)}; ,

• Rádio Curimatau de Nova Cruz Lida., conces
sionária de serviço de radiodifusão sonora em onda
média na cidade de Nova Cruz, Estado do Rio Grande
do Norte (Processo nº 53780.000094/97);

• Rádio Clube Jacareí Lida., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda média
na cidade de Jacareí, Estado de São Paulo (Pro
cesso nº 50830.001549/93);

• Empresa de Radiodifusão Tupinambás Ltda.,
concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Dourados, Estado do Mato
Grosso do Sul (Processo nº 53700.000896/98);
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16 - Sociedade Rádio Santamariense Ltda., a • Rádio Difusora Serra dos Cristais Ltda., con-
partir de 1Qde novembro de 1993, na cidade de Santa cessionária de serviço de radiodifusão sonora em
Maria - RS; onda média na cidade de Cristalina, Estado de Goiás

17- Central de Rádio e Notícias de Itatiba Ltda., (Processo nº 53670.000390/97);
a partir de 1º de maio de 1994, na cidade de Itatiba - • Rádio Difusora de Barra do Garças Ltda., con-
SP; cessionária de serviço de radiodifusão sonora em

18 - Rádio Difusora de Uberaba Ltda., a partir onda média na cidade de Barra do Garças, Estado do
de 24 de novembro de 1993, na cidade de Uberaba - Mato Grosso (Processo nº 53690.000013/93);
MG', • Rádio Nova São Manuel Ltda., concessionária

de serviço de radiodifusão sonora em onda média na
cidade de São Manuel, Estado de São Paulo (Proces
so nº 29830.000024/92);

• Rádio São João do Sudoeste do Paraná Lida.,
concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de São João, Estado do Para
ná (Processo nº 53740.000108/96);

• Rádio Independente de Barretos Ltda., con
cessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Barretos, Estado de São
Paulo (Processo nº 50830.000211/94);

• Rádio Pirajuí Ltda., concessionária de ser·
viço de radiodifusão sonora em onda média na ci
dade de Pirajuí, Estado de São Paulo (Processo
nº 50830.000282/94);

• Rádio Difusora de Piracicaba S(~J_concessio

nária de serviço de radiodifusão-sonora em onda mé
dia na cidade de Piracicaba, Estado de São Paulo
(Processo nº 50830.000152194);

• Fundação Espírita André Luiz, concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda média na
cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo (Processo
nº 50830.000295/94);

• Rádio Verde Vale Ltda., concessionária de ser
viço de radiodifusão sonora em onda média na cidade
de Braço do Norte, Estado de Santa Catarina (Pro
cesso nº 29820.000434/92);

• Rádio Sideral Ltda., concessionária de serviço
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Getúlio Vargas, Estado do Rio Grande do Sul (Pro
cesso nº 53790.00020S/94);

• Rádio Cruzeiro Ltda., concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda média na
cidade de Cruzeiro, Estado de São Paulo (Proces
so nº 29100.000221/91);

• Sociedade Rádio Santamariense Ltda., con·
cessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Santa Maria, Estado do Rio
Grande do Sul (Processo nº 50790.000855/93);

• Central de Rádio e Notícias de Itatiba Ltda.,
concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
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onda média na cidade de Itatiba, Estado de São Pau- DECRETO DE 28 DE ABRIL DE 2000
lo (Processo nº 50830.000222/94); Renova concessão das entidades

• Rádio Difusora de Uberaba Ltda., concessio- que menciona, para explorar serviços de
nária de serviço de radiodifusão sonora em onda mé- radiodifusão, e dá outras providências.

dia na cidade de Uberaba, Estado de Minas Gerais O Presidente da República, no uso das atribui-
(Processo nº 50710.000749/93); • ções que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, ca-

• Rádio Cultura de Campinas Ltda., concessio- put, da Constituição, 33, § 3º, da Lei nº4.117, de 27
nária de serviço de radiodifusão sonora em onda mé- de agosto de 1962, e 6º da Lei nº 5.785, de 23 de ju-
dia na cidade de Campinas, Estado de São Paulo nho de 1972, e tendo em vista o disposto no art. 6º, in-
(Processo nº 50830.000263/94); ciso I, do Decreto nº88.066, de 26 de janeiro de 1983,

• Radio Sociedade Seberi Ltda., concessionária Decreta:
de serviço de radiodifusão sonora em onda média na Art. 1º Fica renovada a concessão das entida-
cidade de Seberi, Estado do Rio Grande do Sul (Pro- des abaixo mencionadas, para explorar, sem direito
cesso nº 53790.000887/97); de exclusividade, pelo prazo de dez anos, serviço de

• Rádio Difusora de Xanxerê Ltda., concessio- radiodifusão sonora em onda média:
nária de serviço de radiodifusão sonora em onda mé- 1-Rádio Sociedade Tupanciretã Ltda., a partir de 1º
dia na cidade de Xanxerê, Estado de Santa Catarina de maio de 1994, na cidade de Tupanciretã, Estado do Rio
(Processo nº 29820.000348/92); Grande do Sul, outorgada pela Portaria MVOP nº432, de

• TV SBT - CanaiS de Porto Alegre SIA, con- 29deabrilde1955,erenovadapeloDecretonº89.629,de
cessionária de serviço de radiodifusão de sons e ima- 8 de maio de 1984 (Processo nº 53790.000031/94);
gens (televisão) na cidade de Porto Alegre, Estado do 11- Rádio Curimataú de Nova Cruz Ltda., a par-
Rio Grande do Sul (Processo nº 53830.000562/96); tir de 8 de agosto de 1997, na cidade de Nova Cruz,

.TV SBT - CanaiS de Belém SIA, concessioná- Estado do Rio Grande do Norte, outorgada pelo De-
ria de serviço de radiodifusão de sons e imagens (te- ereto nº 79.801, de 8 de junho de 1977, e renovada
levisão) na cidade de Belém, Estado do Pará (Proces- pelo Decreto nº 96.867, de 29 de setembro de 1988
so nº 53830.000560/96); (Processo nº 53780.000094/97);

111 - Rádio Clube Jacareí Ltda., a partir de 1º
• Televisão Bandeirantes de Presidente Pruden- de maio de 1994, na cidade de Jacareí, Estado de

te Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão de São Paulo, outorgada pela Portaria MVOP nº 155,
sons e imagens (televisão) na cidade de Presidente de 16 de fevereiro de 1950, e renovada pelo Decre-
Prudente, Estado de São Paulo (Processo nº to nº 91.011, de 27 de fevereiro de 1985 (Processo
53830.000512196). nº 50830.001549/93);

2. Observo que a renovação do prazo de vi- IV _ Empresa de Radiodifusão Tupinambás
gência das outorgas para explorar serviços de ra- Ltda., a partir de 4 de outubro de 1998, na cidade de
diodifusão é regida pelas disposições contidas na Dourados, Estado do Mato Grosso do Sul, outorgada
Lei nº 5.785, de 23 de junho de 1972, e no Decreto pelo Decreto nº 96.647, de 5 de setembro de 1988
nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983, que a regula- (Processo nº53700.000896/98);

mentou. V - Rádio Difusora Sena dos Cristais Ltda., a Partir
3. Cumpre ressaltar que os pedidos foram anali- de 20 de Setembro de 1997, na Cidade de Cristalina,

sados pelos órgãos técnicos deste Ministério e consi- Estado de Goiás, outorgada pelo Decreto nº80.23O, de 2S
derados de acordo com os dispositivos legais aplicá- de agosto de 1977, e renovada pelo Decreto nº95.258, de
veis, demonstrando possuir as entidades as qualifica- 19de novembro de 1987 (Processo nº53670.ooo390/97);
ções necessárias à renovação da concessão. VI - Rádio Difusora de Barra do Garças Limita.

4. Nessa conformidade, e em observância ao da, a partir de 18 de agosto de 1993, na cidade de
que dispõem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regula- Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, outorgadé
menta, Decreto nº88.066, de 1983, submeto o assunto pelo Decreto nº 88.445, de 29 de junho de 1983 (Pro
à superior consideração de Vossa Excelência para de- cesso nº 53690.000013/93);
cisão e submissão da matéria ao Congresso Nacional, VII - Rádio Nova são Manuel Ltda., a partir de 21
em cumprimento ao § 3º do art. 223 da Constituição. de março de 1992, na cidade de São Manuel, Estado dt

Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Minis- São Paulo, outorgada pelo Decreto rlº 86.961, de 25 d
tro de Estado das Comunicações. fevereiro de 1982 (Processo nº29830.000024192);



32792 Sábado 17 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2000
VIII - Rádio São João do Sudoeste do Paraná

Ltda., a partir de 27 de junho de 1996, na cidade de
São João, Estado do Paraná, outorgada pela Portaria
MC nº 176, de 25 de junho de 1986, e autorizada a
passar à condição de concessionária em virtude de
aumento de potência de sua estação transmissora,
conforme Exposição de Motivos nº 112, de 12 de se
tembro de 1994, do Ministério das Comunicações
(Processo nº 53740.0001 08/96);

IX - Rádio Independente de Barretos Ltda., a
partir de 1º d-ª-.maio de 1994, na cidade de Barretos~

Estado de São Paulo, outorgada pela Portaria MVOP
nº 31-B, de 21 de janeiro de 1961, e renovada pelo
Decreto nº 89.553, de 12 de abril de 1984 (Processo
nº 50830.000211 /94);

X - Rádio Pirajuí Ltda., a partir de 1º de maio de
1994, na cidade de Pirajuí, Estado de São Paulo, ou
torgada pela Portaria MVOP nº 239, de 11 de março
de 1946, renovada pela Portaria MC nº 251, de 9 de
outubro de 1985, e autorizada a passar à condição de
concessionária em virtude de aumento de potência
de sua estação transmissora, conforme Exposição de
Motivos nº 92, de 16 de maio de 1996, do Ministério
das Comunicações (Processo nº 50830.000282/94);

XI- Rádio Difusora de Piracicaba S/A, a partir
de 1º de maio de 1994, na cidade de Piracicaba,
Estado de São Paulo, outorgada pela Portaria
MVOP nº41, de 22 de janeiro de 1948, e renovada
pelo Decreto nº 89.406, de 29 de fevereiro de 1984
(Processo nº 50830.000152/94);

XII - Fundação Espírita André Luiz, a partir de
1º de maio de 1994, na cidade de Guarulhos, Estado
de São Paulo, outorgada originariamente pela Porta
ria MVOP nº 420, de 26 de julho de 1956, à Rádio Di
fusora Hora Certa Ltda., cuja denominação social foi
alterada para Rádio Boa Nova de Guarulhos Ltda., re
novada pelo Decreto nº 89.590, de 27 de abril de
1984, e transferida pelo Decreto de 10 de dezembro
de 1997, para a concessionária de que trata este inci
so (Processo nº 50830.000295/94);

XIII- Rádio Verde Vale Ltda., a partir de 14 de
setembro de 1992, na cidade de Braço do Norte,
Estado de Santa Catarina, outorgada pelo Decreto
nº87.402, de 13 de julho de 1982, à Rádio Verde Vale
de Braço do Norte Ltda., autorizada a mudar sua de
nominação social para a atual, conforme Exposição
de Motivos nº 146, de 20 de maio de 1998, do Ministério
das Comunicações (Processo nº29820.000434192);

XIV - Rádio Sideral Ltda., a partir de 1º de maio
de 1994, na cidade de Getúlio Vargas, Estado do Rio
Grande do Sul, outorgada pela Portaria MVOP nº969,
de 18 de novembro de 1948, e renovada pelo De-

ereto nº 90.422, de 8 de novembro de 1984 (Pro
cesso nº 53790.000206/94);

XV - Rádio Cruzeiro Ltda., a partir de 16 de
junho de 1991, na cidade de Cruzeiro, Estado de
São Paulo, outorgada originariamente à Emisso
ras do Vale Ltda., conforme Portaria MC nº 111, de
11 de junho de 1981, autorizada a passar à condi
ção de concessienária em virtude de aumento de
potência de sua estação transmissora, conforme
Decreto nº 86.83.5 de -12-de janeiro-de-~ns:-

lerída para a concessionária de que trata este inci
so, conforme Exposição de Motivos nº259, de 6 de
novembro de 1984, do Ministério das Comunica
ções (Processo nº 291 00.000221 /91);

XVI - Sociedade Rádio Santamariense Ltda., a
partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de Santa
Maria, Estado do Rio Grande do Sul, outorgada peJo
Decreto nº44.116, de 24 de julho de 1958, e renovada
pelo Decreto nº 89.543, de 11 ,de abril de 1984 (Pro
cesso nº 50790.000855/93); •

XVII - Central de Rádio~ e Notícias de Itatiba
Ltda., a partir de 1º de maio de 1994, na cidade de Ita
tiba, Estado de São Paulo, outorgada pela Portaria
MVOP nº 926, de 19 de outubro de 1951, renovada
pelo Decreto nº 91 .571, de 23 de agosto de 1985, e
autorizada a mudar sua denominação social para a.
atual, conforme Exposição de Motivos nº 298, de 12
de novembro de 1998, do Ministério das Comunica
ções (Processo nº 50830.000222/94);

XVIII - Rádio Difusora de Uberabà Ltda., a
partir de 24 de novembro de 1993, na cidade de
Uberaba, Estado de Minas Gerais, outorgada pelo
Decreto nº 38.076, de 12 de outubro de 1955, e re
novada pelo Decreto nº 96.845, de 28 de setembro
de 1988 (Processo nº 5071 0.000749/93);

XIX - Rádio Cu~ura De Campinas Ltda., a partir de
1º de maio de 1994, na cidade de Campinas, Estado de
São Paulo, outorgada pela Portaria MVOP nº637, de 1!!de
janeiro de 1952, e renovada pelo Decreto nº90.1 01, de 27
de agosto de 1984 (Processo nº50830.ooo263/94);

XX - Rádio Sociedade Seberi Ltda., a partir de 7
de outubro de 1997, na cidade de Seberi, Estado do Rio
Grande do Sul, outorgada pelo Decreto nº94.750, de 10
de agosto de 1987 (Processo n!!53790.oo0887/97);

XXI- Rádio Difusora de Xanxerê Ltda., a partir de
5 de agosto de 1992, na cidade de Xanxerê, Estado de
Santa Catarina, outorgada pelo Decreto nº 87.316, de
21 de junho de 1982 (Processo nº 29820.000348/92).

Art. 2º Fica renovada a concessão das entida
des abaixo mencionadas, para explorar, sem direito
de exclusividade, pelo prazo de quinze anos, serviço
de radiodifusão de sons e imagens (televisão):



TVR N!! 43, DE 2000
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM Nº 817/00

Submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato constante do Decreto de 28
de abril de 2000 que renova concessão da
Rádio Verde Vale Ltda., a partir de 14 de
setembro de 1992, para explorar, sem dire
ito de exclusividade, pelo prazo de dez
anos, serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Braço do Norte,
Estado de Santa Catarina.

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática; e de Cons
tituição e Justiça e de Redação (art. 54.)

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado

com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom
panhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante do De
creto de 28 de abril de 2000, que "Renova concessão
das entidades que menciona, para explorar serviços
de radiodifusão, e dá outras providências". As entida
des mencionadas são as seguintes:

01 - Rádio Sociedade Tupanciretã Ltda. - a partir
de 1º de maio de 1994, na cidade de Tupanciretã - RS;

02 - Rádio Curimataú de Nova Cruz Ltda., a
partir de 8 de agosto de 1997, na cidade de Nova
Cruz-RN;

03 - Rádio Clube Jacareí Ltda., a partir de 1º de
maio de 1994, na cidade de Jacareí - SP;

04 - Empresa de Radiodifusão Tupinambás
Ltda., a partir de 4 de outubro de 1998, na cidade de
Dourados - MS;

05 - Rádio Difusora Serra dos Cristais Ltda., a
partir de 20 de setembro de 1997. na cidade de Cris
talina-GO;

06 - Rádio Difusora de Barra do Garças Limita
da, a partir de 18 de agosto de 1993, na cidade de
Barra do Garças - MT;

07 - Rádio Nova São Manuel Ltda., a partir de
25 de março de 1992, na cidade de São Manuel-SP;

08 - Rádio São João do Sudoeste do Paraná
Ltda., a partir de 27 de junho de 1996, na cidade de
São João - PR;

Brasília, 13 de junho de 2000

A Sua Excelência o Senhor
Deputado UBIRATAN AGUIAR
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília - DF.

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante do Decreto de 28 de abril de 2000, que
"Renova concessão das entidades que menciona,
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I TV SBT Canal 5 de Porto Alegre S/A, a partir para explorar serviços de radiodifusão, e dá outras

de 20 de agosto de 1996, na cidade de Porto Alegre, providências".
Estado do Rio Grande do Sul, outorgada pelo Decreto Atenciosamente, - Pedro Parente, Chefe da
nº 85.841, de 25 de março de 1981, à SBT - Sistema Casa Civil da Presidência da República.
Brasileiro de Televisão S.C. Ltda., autorizada a mudar
sua denominação social para a atual, conforme Portaria
nº 285, de 28 de abril de 1986, do Diretor da Diretoria
Regional do Departamento Nacional de Telecomunica
-vões em São Paulo (Processo nº 53830.000562196);

11- TV SBr - Canal 5 de Belém S/A, a partir de
20 de agosto de 1996, na cidade de Belém, Estado do
Pará, outorgada pelo Decreto nº 85.841, de 25 de
março de 1981, à SBT - Sistema Brasileiro de Televi
são S.C. Ltda., autorizada a mudar sua denominação
social para a atual, conforme Portaria nº286, de 28 de
abril de 1986, do Diretor da Diretoria Regional do De
partamento Nacional de Telecomunicações em São
Paulo (Processo nº 53830.000560/96);

111 - Televisão Bandeirantes de Presidente Pru
dente Ltda., a partir de 31 de julho de 1996, na cidade
de Presidente Prudente, Estado de São Paulo, outor
gada pelo Decreto nº 86.069, de 3 de junho de 1981
(Processo nº 53830.000512/96).

Art. 3º A exploração do serviço de radiodifu
são, cujas concessões são renovadas por este De
creto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Teleco
municações, leis subseqüentes e seus regulamen
tos.

Art. 4º A renovação da concessão somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Con
gresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da
Constituição.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.

Brasília, 28 de abril de 2000; 179º da Indepen
dência e 112º da República. - FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO - Pimenta da Veiga

Aviso nº 999 - C. Civil.



Basflia, 25 de abril de 2000.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência o

incluso projeto de decreto que trata da renovação de
concessões, outorgadas às entidades abaixo relacio
nadas, para explorar serviço de radiodifusão, nas lo
calidades e Unidades da Federação indicadas:

• Rádio Sociedade Tupanciretã Ltda., concessi
onária de serviço de radiodifusão sonora em onda
média na cidade de Tupanaretã, Estado do Rio Gran
de do-Sul (Processo n2 53790.000031/94);
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09 - Rádio Independente de Barretos Ltda, a par- • Rádio Curimataú de Nova Cruz Lida., conces-

tir de 1º de maio de 1994, na cidade de Barretos - SP; sionária de serviço de radiodifusão sonora em onda
10- Rádio Pirajuí Ltda., a partir de Iº de maio de média na cidade de Nova Cruz, Estado do Rio Grande

1994, na cidade de Pirajuí - SP; do Norte (Processo nº 53780.000094/97);
11 - Rádio Difusora de Piracicaba S/A, a partir • Rádio Clube Jacareí Ltda., concessionária

de 1ºde maio de 1994, na cidade de Piracicaba - SP; de serviço de radiodifusão sonora em onda média
12-FundaçãoEspíritaAndréLuiz,apartirde1º na cidade de Jacareí, Estado de São Paulo (Pro-

de maio de 1994, na cidade de Guarulhos - SP; cesso nº 50830.001549/93);
13 - Rádio Verde Vale Ltda., a partir de 14 de • Empresa de Radiodifusão Tupinambás Ltda.,

setembro de 1992, na cidade de Braço do Norte - SC; concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
14 - Rádio Sideral Ltda., a partir de 1º de maio onda média na cidade de Dourados, Estado do Mato

de 1994, na cidade de Getúlio Vargas - RS; Grosso do Sul (Processo nº 53700.000896/98);

15 - Rádio Cruzeiro Ltda., a partir de 16 de ju- • Rádio Difusora Serra dos Cristais Ltda., con-
nho de 1991, na cidade de Cruzeiro - SP; cessionária de serviço de radiodifusão sonora em

16 - Sociedade- Rádio-Santamariense L1da.,-a - - onda-média-na cidade-de Cristalina, Estado de-Goiás--
partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de Santa (Processo nº 53670.000390/97);
Maria - RS; • Rádio Difusora de Barra do Garças Limitada,

17- Central de Rádio e Notícias de Itatiba Ltda., a concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
partir de 1º de maio de 1994, na cidade de Itatiba - SP; onda média na cidade de Barra do Garças, Estado do

18 - Rádio Difusora de Uberaba Ltda., a partir de Mato Grosso (Processo nº 53690.000013/93);
24 de novembro de 1993, na cidade de Uberaba- MG; • Rádio Nova São Manuel Ltda., concessionária

19 - Rádio Cultura de Campinas Ltda., a partir de serviço de radiodifusão sonora em onda média na
de 1º de maio de 1994, na cidade de Campinas - SP; cidade de São Manuel, Estado de São Paulo (Proces-

20 - Rádio Sociedade Seberi Ltda., a partir de 7 so nº 29830.000024/92);
de outubro de 1997. na cidade de Seberi - RS; • Rádio São João do Sudoeste do Paraná Ltda.,

21 - Rádio Difusora de Xanxerê Ltda., a partir concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
de 5 de agosto de 1992, na cidade de Xanxerê - SC; onda média na cidade de São João, Estado do Para-

22 - TV SBT - CanaiS de Porto Alegre S/A, a ná (Processo nº 53740.0001 08/96);
partir de 20 de agosto de 1996, na cidade de Porto • Rádio Independente de Barretos Ltda., con-
Alegre - RS; cessionária de serviço de radiodifusão sonora em

23 - TV SBT - Canal 5 de Belém S/A, a partir de onda média na cidade de Barretos, Estado de São
20 de agosto de 1996, na cidade de Belém - PA; Paulo (Processo nº 50830.000211/94);

24 - Televisão Bandeirantes de Presidente Pru- • Rádio Pirajuí Ltda., concessionária de ser-
dente Ltda., a partir de 31 de julho de 1996, na cidade viço de radiodifusão sonora em onda média na ci-
de Presidente Prudente - SP. dade__dELPicajuJ. _Estado de S_~(t ~aul.9 .(proceª!?o

Brasrlia, 13 de junho de 2000. - Fernando nº 50830.000282/94);

Henrique Cardoso. • Rádio Difusora de Piracicaba S/A, concessio-
Em nº 119/MC nária de serviço de radiodifusão sonora em onda mé

dia na cidade de Piracicaba, Estado de São Paulo
(Processo n2 50830.000152194);

• Fundação Espírita André Luiz, concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda média na
cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo (Processo
nº 50830.000295/94);

• Rádio Verde Vale Ltda., concessionária de ser
viço de radiodifusão sonora em onda média na cidade
de Braço do Norte, Estado de Santa Catarina (Pro
cesso nº 29820.000434/92);

• Rádio Sideral Ltda., concessionária de serviço
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de



DECRETO DE 28 DE ABRIL DE 2000

Renova concessão das entidades
que menciona, para explorar serviços de
radiodifusão, e dá outras providências.

-W----E1~resa.--1:ie--Rcldk·x:fif'usão Tupinambás
Uda., a partir de 4 de outubro de 1998, na cidade de
Dour.aqos, Estado do Mato Grosso do Sul. outorgada -

O Presidente da República, no uso das atribui
ções que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, ca
put, da Constituição, 33, § 3º, da Lei nº4.117, de 27 de
agosto de 1962, e 6º da Lei nº5.785, de 23 de junho de
1972, e tendo em vista o disposto no art. 6º, inciso 1,
do Decreto n!! 88.066, de 26 de janeiro de 1983,

Decreta:
Art. 1º Fica renovada a concessão das entida

des abaixo mencionadas, para explorar, sem direito
de exclusividade, pelo prazo de dez anos, serviço de
radiodifusão sonora em onda média: -

I - Rádio Sociedade Tupanciretã Ltda., a par
tir de 1º de maio de 1994, na cidade de Tupancire
tã, Estado do Rio Grande do Sul, outorgada pela
Portaria MVOP n9 432, de 29 de abril de 1955, e re
novada pelo Decreto n9 89.629, de 8 de maio de

-1984 (processo 0º53790 000031/94);

11- Rádio Curimataú de Nova Cruz Ltda., a par
tir de 8 de agosto de 1997, na cidade de Nova Cruz,
Estado do Rio Grande do Norte, outorgada pelo De
creto nº 79.801, de 8 de junho de 1977, e renovada
pelo Decreto n9 96.867, de 29 de setembro de 1988
(Processo nº 53780.000094/97);

111- Rádio Clube Jacareí Ltda., a partir de 19

de maio de 1994, na cidade de Jacareí, Estado de
São Paulo, outorgada pela Portaria MVOP n9 155,
de 16 de fevereiro de 1950, e renovada pelo Decre
to nº 91.011, de 27 de fevereiro de 1985 (Processo
nº 50830.001549/93);
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Getúlio Vargas, Estado do Rio Grande do Sul (Pro- e considerados de acordo com os dispositivos le-
cesso n9 53790.000206/94); gais aplicáveis, demonstrando possuir as entida-

• Rádio Cruzeiro Ltda., concessionária de des as qualificações necessárias à renovação da
serviço de radiodifusão sonora em onda média na concessão.
cidade de Cruzeiro, Estado de São Paulo (Proces- 4. Nessa conformidade, e em observância ao que
so n9 29100.000221/91); dispõem a Lei n9 5.785, de 1972, e seu Regulamen-

• Sociedade Rádio Santamariense Uda., con- to, Decreto n9 88.066, de 1983, submeto o assunto à
cessionária de serviço de radiodifusão sonora em superior consideração de Vossa Excelência para
onda média na cidade de Santa Maria, Estado do Rio decisão e submissão da matéria ao Congresso Na-
Grande do Sul (Processo nº 50790.000855/93); cional, em cumprimento ao § 32 do art. 223 da Cons-

• Central de Rádio e Notícias de Itatiba Ltda., tituição.
concessionária de serviço de radiodifusão sonora em Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Minis-
onda média na cidade de Itatiba, Estado de São Paulo tro de Estado das Comunicações.
(Processo n9 50830.000222/94);

• Rádio Difusora de Uberaba Ltda., concessio
nária-de serviço deràdío-difüsão sonõra-emondamé
dia na cidade de Uberaba, Estado de Minas Gerais
(Processo n9 5071 0.000749/93);

• Rádio Cultura de Campinas Ltda., concessio
nária de serviço de radiodifusão sonora em onda mé
dia na cidade de Campinas, Estado de São Paulo
(Processo n9 50830.000263/94);

• Rádio Sociedade Seberi Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda média na
cidade de Seben, Estado do Rio Grande do Sul (Pro
cesso nº 53790.000887/97);

• Rádio Difusora de Xanxerê Ltda., concessio
nária de serviço de radiodifusão sonora em onda mé
dia na cidade de Xanxerê, Estado de Santa Catarina
(Processo n9 29820.000348/92);

.TV SBT - Canal 5 de Porto Alegre S/A, con
cessionária de serviço de radiodifusão de sons e ima
gens (televisão) na cidade de Porto Alegre, Estado do
Rio Grande do Sul (Processo n9 53830.000562/96);

.TV SBT - Canal 5 de Belém SIA, concessioná
---fia-de-sewjçO-de..radioditusão-de-soos-e-ffi.la{JeA-s-{-te

levisão) na cidade de Belém, Estado do Pará (Proces
so nº 53830.000560/96);

•Televisão Bandeirantes de Presidente Pruden
te Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão de
sons e imagens (televisão) na cidade de Presidente
Prudente, Estado de São Paulo (Processo nº
53830.000512/96).

2. Observo que a renovação do prazo de vi
gência das outorgas para explorar serviços de ra
diodifusão é regida pelas disposições contidas na
Lei nº 5.785, de 23 de junho de 1972, e no Decreto
n!! 88.066, de 26 de janeiro de 1983, que a regula
mentou.

3. Cumpre ressaltar que os pedidos foram
_analisac!.os pelos órgãos técnicos deste Ministério
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pelo Decreto nº 96.647, de 5 de setembro de 1988 fusora Hora Certa Ltda., cuja denominação social foi
(Processo nº 53700.000896/98); alterada para Rádio Boa Nova de Guarulhos Ltda., re-

V - Rádio Difusora Serra dos Cristais Ltda., a novada pelo Decreto nº 89.590, de 27 de abril de
partir de 20 de setembro de 1997, na cidade de 1984, e transferida pelo Decreto de 10 de dezembro
Cristalina, Estado de Goiás, outorgada pelo De- de 1997, para a concessionária de que trata este inci-
ereto nº80.230, de 25 de agosto de 1977, e renova- so (Processo nº 50830.000295/94);
da pelo Decreto nº 95.258, de 19 de novembro de XIII- Rádio Verde Vale Ltda., a partir de 14 de
1987 (Processo nº 53670.000390/97); setembro de 1992, na cidade de Braço do Norte,

VI - Rádio Difusora de Barra do Garças Limita- Estado de Santa Catarina, outorgada pelo Decreto
da, a partir de 18 de agosto de 1993, na cidade de nº 87.402, de 13 de julho de 1982, à ;~ádio Verde
Barra do Garças, Estado do Mato Grosso, outorgada Vale de Braço do Norte Ltda., autorizada a mudar
pelo Decreto nº 88.445, de 29 de junho de 1983 (Pro- sua der.ominação social para a atual, conforme
cesso nº 53690.000013/93); Exposição de Motivos nº 146, de 20 de maio de

VII - Rádio Nova são Manuel Ltda., a partir de 25 1998, do Ministério das Comunicações (Processo
de março de 1992, na cidade de São Manuel, Estado de nº 29820.000434/92);
São Paulo, outorgada pelo Decreto nº 86.961, de 25 de XIV - Rádio Sideral Ltda., a partir de 1º de
fevereiro de 1982 (Processo nº29830.000024/92); maio de 1994, na cidade de Getúlio Vargas, Estado

VIII - Rádio são João do Sudoeste do Paraná do Rio Grande do Sul, outorgada pela Portaria
Ltda., a partir de 27 de junho de 1996, na cidade de MVOP nº969, de 18 de novembro de 1948, e reno-
São João, Estado do Paraná, outorgada pela Portaria vada pelo Decreto nº 90.422, de 8 de novembro de
MC nº 176, de 25 de junho de 1986, e autorizada a 1984 (Processo nº 53790.000206/94);
passar à condição de concessionária em virtude de XV - Rádio Cruzeiro Ltda., a partir de 16 de ju-
aumento de potência de sua estação transmissora, nho de 1991, na cidade de Cruzeiro, Estado de São
conforme Exposição de Motivos nº 112, de 12 de se- Paulo, outorgada onginariamente à Emissoras do
tembro de 1994, do Ministério das Comunicações Vale Ltda., conforme Portaria MC nº 111, de 11 de
(Processo nº 53740.0001 08/96); junho de 1981, autorizada a passar à condição de

IX - Rádio Independente de Barretos Ltda., a concessionária em virtude de aumento de potência
partir de 1º de maio de 1994, na cidade de Barretos, de sua estação transmissora, conforme Decreto nº
Estado de São Paulo, outorgada pela Portaria MVOP 86.835, de 12 de janeiro de 1982, transferida para a
nº 31-B, de 21 de janeiro de 1961, e renovada pelo concessionária de que trata este inciso, conforme
Decreto nº 89.553, de 12 de abril de 1984 (Processo Exposição de Motivos nº 259, de 6 de novembro de
nº50830.000211/94); 1984, do Ministério das Comunicações (Processo

X - Rádio Pirajuí Ltda., a partir de 1º de maio nº 29100.000221/91);
de 1994, na cidade de Pirajuí, Estado de São Pau- XVI- Sociedade Rádio Santamariense Ltda., a
lo, outorgada pela Portaria MVOP nº 239, de 11 de partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de Santa
março de 1946, renovada pela Portaria MC nº251, Maria, Estado do Rio Grande do Sul, outorgada pelo
de 9 de outubro de 1985, e autorizada a passar à Decreto nº 44.116, de 24 de julho de 1958, e renova-
condição de concessionána em virtude de aumen- da pelo Decreto nº 89.543, de 11 de abril de 1984
to de potência de sua estação transmissora, con- (Processo nº 50790.000855/93);
forme Exposição de Motivos nº 92, de 16 de maio XVII - Central de Rádio e Notícias de Itatiba
de 1996, do Ministério das Comunicações (Pro- Ltda., a partir de 1º de maio de 1994, na cidade de (ta-
cesso nº 50830.000282/94); tiba, Estado de São Paulo, outorgada pela Portaria

XI- Rádio Difusora De Piracicaba SIA, a partir MVOP nº 926, de 19 de outubro de 1951, renovada
de 1º de maio de 1994, na cidade de Piracicaba, pelo Decreto nº 91.571, de 23 de agosto de 1985, e
Estado de São Paulo, outorgada pela Portaria autorizada a mudar sua denominação social para a
MVOP nº 41 , de 22 de janeiro de 1948, e renovada atual, conforme Exposição de Motivos nº 298, de 12
pelo Decreto nº 89.406, de 29 de fevereiro de 1984 de novembro de 1998, do Ministério das Comunica~

(Processo nº 50830.000152/94); ções (Processo nº 50830.000222/94);
XII - Fundação Espírita André Luiz, a partir de XVIII - Rádio Difusora de Uberaba Ltda., a

~e maio de 1994, na cidade de Guarulhos, Estado partir de 24 de novembro de 1993, na cidade de
de São Paulo, outorgada onginariamente pela Porta- Uberaba, Estado de Minas Gerais, outorgada pelo

-ria MVOP nº 420, de 26 de julho de 1956, à Rádio Di- Decreto nº 38.076, de 12 de outubro de 1955, e re-



MENSAGEM N!! 817/2000

TVR N!! 44, DE 2000
(Do Poder Executivo)

Brasília, 13 de junho de 2000

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília- DF

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante do Decreto de 28 de abril de 2000, que
"Renova concessão das entidades que menciona,
para explorar serviços de radiodifusão, e dá outras
providências".

Atenciosamente, - Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante do Decreto
de 28 de abril de 2000 que renova con
cessão da Rádio Sideral Ltda., a partir de
1!! de maio de 1994, para explorar, sem
direito de exclusividade, pelo prazo de
dez anos, serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Getúlio
Vargas, Estado do Rio Grande do Sul.

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática; e de Cons
tituição e Justiça e de Redação (art. 54.)

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado

com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom
panhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante do De
creto de 28 de abril de 2000, que "Renova concessão
das entidades que menciona, para explorar serviços
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novada pelo Decreto nº 96.845, de 28 de setembro Art. 4º A renovação da concessão somente
de 1988 (Processo nº5071 0.000749/93); produzirá efeitos legais após deliberação do Con-

XIX - Rádio Cultura de Campinas Ltda., a par- gresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da
tir de 1º de maio de 1994, na cidade de Campinas, Constituição.
Estado de São Paulo, outorgada pela Portaria Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de
MVOP nº637, de 12 de janeiro de 1952, e renovada sua publicação.
pelo Decreto nº 90.101, de 27 de agosto de 1984 Brasília, 28 de abril de 2000; 179º da Indepen-
(Processo nº 50830.000263/94); dência e 112º da República. - FERNANDO

XX - Rádio Sociedade Seberi Ltda., a partir HENRIQUE CARDOSO - Pimenta da Veiga.
de 7 de outubro de 1997, na cidade de Seberi, A' º 999-C Civ"
Estado do Rio Grande do Sul, outorgada pelo De- VISO n . I.

ereto nº 94.750, de 10 de agosto de 1987 (Proces-
so nº 53790.000887/97);

XXI- Rádio Difusora de Xanxerê Ltda., a partir de
5 de agosto de 1992, na cidade de Xanxerê, Estado de
Santa Catarina, outorgada pelo Decreto nº87.316, de 21
de junho de 1982 (Processo nº 29820.000348/92).

Art. 2º Fica renovada a concessão das entida
des abaixo mencionadas, para explorar, sem direi
to de exclusividade, pelo prazo de quinze anos,
serviço de radiodifusão de sons e imagens (televi
são):

I - TV SBT - Canal 5 de Porto Alegre S/A, a
partir de 20 de agosto de 1996, na cidade de Porto
Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, outorgada
pelo Decreto nº 85.841, de 25 de março de 1981, à
SBT - Sistema Brasileiro de Televisão S.C. Ltda.,
autorizada a mudar sua denominação social para a
atual, conforme Portaria nº 285, de 28 de abril de
1986, do Diretor da Diretoria Regional do Departa
mento Nacional de Telecomunicações em São Pa
ulo (Processo nº 53830.000562/96);.

11- TV SBT - Canal 5 de Belém S/A, a partir de
20 de agosto de 1996, na cidade de Belém, Estado do
Pará, outorgada pelo Decreto nº 85.841, de 25 de
março de 1981, à SBT - Sistema Brasileiro de Televi
são S.C. Ltda., autorizada a mudar sua denominação
social para a atual, conforme Portaria nº286, de 28 de
abril de 1986, do Diretor da Diretoria Regional do De
partamento Nacional de Telecomunicações em São
Paulo (Processo nº 53830.000560/96);

111 - Televisão Bandeirantes de Presidente
Prudente Ltda., a partir de 31 de julho de 1996, na
cidade de Presidente Prudente, Estado de São Pau
lo, outorgada pelo Decreto nº 86.069, de 3 de junho
de 1981 (Processo nº 53830.000512/96).

Art. 3º A exploração do serviço de radiodifu
são, cujas concessões são renovadas por este
Decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Te
lecomunicações, leis subseqüentes e seus regu
lamentos.
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de radiodifusão, e dá outras providências". As entida
des mencionadas são as seguintes:

1 - Rádio Sociedade Tupanciretã ltda. - a partir
de 1º de maio de 1994, na cidade de Tupanciretã - RS;

2 - Rádio Curimataú de Nova Cruz ltda., a partir
de 8 de agosto de 1997, na cidade de Nova Cruz - RN;

3 - Rádio Clube Jacareí Ltda., a partir de 1Q de
maio de 1994, na cidade de Jacareí - SP;

4 - Empresa de Radiodifusão Tupinambás
- Ltda., a partir de 4 de outubro de 1998, na cidade de
Dourados - MS;

5 - Rádio Difusora Serra dos Cristais Ltda., a
partir de 20 de setembro de 1997, na cidade de Cris
talina-GO;

6 - Rádio Difusora de Barra do Garças Ltda., a
partir de 18 de agosto de 1993, na cidade de Barra do
Garças-MT;

7 - Rádio Nova São Manuel Ltda., a partir de 25
de março de 1992, na cidade de São Manuel - SP;

8 - Rádio São João do Sudoeste do Paraná
Ltda., a partir de 27 de junho de 1996, na cidade de
São João - PR;

9 - Rádio Independente de Barretos Ltda., a par
tir de 1!!de maio de 1994, na cidade de Barretos - SP;

10- Rádio Pirajuí Ltda., a partir de IQ de maio de
1994, na cidade de Pirajuí - SP;

11 - Rádio Difusora de Piracicaba S/A, a partir
de 1º de maio de 1994, na cidade de Piracicaba - SP;

12 - Fundação Espírita André Luiz, a partir de 1º
de maio de 1994, na cidade de Guarulhos - SP;

13 - Rádio Verde Vale Ltda., a partir de 14 de
setembro de 1992, na cidade de Braço do Norte - SC;

14 - Rádio Sideralltda., a partir de 1º de maio
de 1994, na cidade de Getúlio Vargas - RS;

15 - Rádio Cruzeiro Ltda., a partir de 16 de ju
nho de 1991 , na cidade de Cruzeiro - SP;

16 - Sociedade Rádio Santamariense Ltda., a
partir de 1!! de novembro de 1993, na cidade de Santa
Maria- RS;

17- Central de Rádio e Notícias de Itatiba Ltda., a
partir de 1º de maio de 1994, na cidade de Itatiba- SP;

18 - Rádio Difusora de Uberaba Ltda., a partir de
24 de novembro de 1993, na cidade de Uberaba - MG;

19 - Rádio Cultura de Campinas Ltda., a partir
de 1º de maio de 1994, na cidade de Campinas - SP;

20 - Rádio Sociedade Seberi Ltda., a partir de 7
de outubro de 1997, na cidade de Seberi - RS;

21 - Rádio Difusora de Xanyerê Ltda., a partir
de 5 de agosto de 1992, na cidade de Xanxerê - SC;

Brasília, 25 de abril de 2000

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência o

incluso projeto de decreto que trata da renovação de
concessões, outorgadas às entidades abaixo relacio
nadas, para explorar serviço de radiodifusão, nas lo
calidades e unidades da Federação indicadas:

• Rádio Sociedade Tupanciretã Ltda., concessi
onária de serviço de radiodifusão sonora em onda
média na cidade de Tupanciretã, Estado do Rio Gran
de do Sul (Processo nº 53790.000031/94);

• Rádio Curimataú de Nova Cruz Ltda., conces
sionária de serviço de radiodifusão sonora em onda
média na cidade de Nova Cruz, Estado do Rio Grande
do Norte (Processo nº 53780.000094/97);

• Rádio Clube Jacareí Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda média
na cidade de Jacareí, Estado de São Paulo (Pro
cesso nº 50830.001549/93);

• Empresa de Radiodifusão Tupinambás Ltda.,
concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de' Dourados, Estado do Mato
Grosso do Sul (Processo n'º 53700.000896/98);

• Rádio Difusora Serra\dos Cristais Ltda., con
cessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de CristFilina, Estado de Goiás
(Processo nº 53670.000390/97);

• Rádio Difusora de Barra do Garças Ltda., con
cessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Barra do Garças, Estado do
Mato Grosso (Processo nº 53690.000013/93);

• Rádio Nova São Manuel Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda média na
cidade de São Manuel, Estado de São Paulo (Proces
so nº 29830.000024/92);

• Rádio São João do Sudoeste do Paraná Ltda.,
concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de São João, Estado do Para
ná (Processo n!:! 53740.000108/96);



Renova concessão das entidades
que menciona, para explorar serviços de
radiodifusão, e dá outras providências.

o Presidente da República, no uso das atribui
ções que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, ca·
put, da Constituição, 33, § 3º, da Lei nº 4.117, de 27
de agosto de 1962, e 6º da Lei nº 5.785, de 23 de ju
nho de 1972, e tendo em vista o disposto no art. 62 , in
ciso I, do Decreto nº88.066, de 26 de janeiro de 1983,

Decreta:
Art. 1º Fica renovada a concessão das entida

des abaixo mencionadas, para explorar, sem direito
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• Rádio Independente de Barretos Ltda., con- dia na cidade de Xanxerê, Estado de Santa Catarina

cessionária de serviço de radiodifusão sonora em (Processo nº 29820.000348/92);
onda média na cidade de Barretos, Estado de São • TV SBT - CanaiS de Porto Alegre S/A, con-
Paulo (Processo nº 50830.000211/94); cessionária de serviço de radiodifusão de sons e ima-

• Rádio Pirajuí Ltda., concessionária de serviço de gens (televisão) na cidade de Porto Alegre, Estado do
radiodifusão sonora em onda média na cidade de Pirajuí, Rio Grande do Sul (Processo nº 53830.000562/96);
Estado de São Paulo (Processo nº50830.000282194); • TV SBT - CanaiS de Belém S/A, concessioná-

• Rádio Difusora de Piracicaba S/A, concessio- ria de serviço de radiodifusão de sons e imagens (te-
nária de serviço de radiodifusão sonora em onda mé- levisão) na cidade de Belém, Estado do Pará (Proces-
dia na cidade de Piracicaba, Estado de São Paulo so nº 53830.000560/96);
(Processo nº 50830.000152194); • Televisão Bandeirantes de Presidente Pru-

• Fundação Espírita André Luiz, concessionária dente Ltda., concessionária de serviço de radiodi-
de serviço de radiodifusão sonora em onda média na fusão de sons e imagens (televisão) na cidade de
cidade de Guarulhos Estado de São Paulo (Processo Presidente Prudente, Estado de São Paulo (Pro-
nº 50830.000295/94); cesso nº 53830.000512/96).

• Rádio Verde Vale Ltda., concessionária de ser- A ?-.Observo que a renovação do p~azo de vi-
viço de radiodifusão sonora em onda média na cidade g~n~la d_as ~uto~gas para ~xplor?r_servlço~ de ra-
de Braço do Norte, Estado de Santa Catarina (Pro- dl~d,~usao e regIda p~'as dlSposlçoes contIdas na
cesso nº 29820.000434/92)' Lei n- 5.785, de 23 d.e Ju~ho de 1972, e no Decreto

, nº 88.066, de 26 de JaneIro de 1983, que a regula-
• Radio Sideral Ltda., concessionária de serviço mentou.

de r~?iodifusão sonora em o~da média na cidade de 3.Cumpre ressaltar que os pedidos foram
Getulio Vargas, Estado do RIo Grande do Sul (Pro- analisados pelos órgãos técnicos deste Ministério
cesso nº 53790.000206/94); e considerados de acordo com os dispositivos le-

• Rádio Cruzeiro Ltda., concessionária de gais aplicáveis, demonstrando possuir as entida-
serviço de radiodifusão sonora em onda média na des as qualificações necessárias à renovação da
cidade de Cruzeiro, Estado de São Paulo (Proces- concessão.
so nº 291 00.000221/91); 4.Nessa conformidade, e em observância ao

• Sociedade Rádio Santamariense Ltda., con- que dispõem a Lei nº5.785, de 1972, e seu Regula-
cessionária de serviçd de radiodifusão sonora em mento, Decreto nº88.066, de 1983, submeto o assun-
onda média na cidade de Santa Maria, Estado do Rio to à superior consideraçãC' de Vossa Excelência para
Grande do Sul (Processo nº 50790.000855/93); decisão e submissão da matéria ao Congresso Naci-

• Central de Rádib e Notícias de Itatiba Ltda. onal, em cumprimento ao § 32 do art. 223 da Constitu-
concessionária de serviço de radiodifusão sonora e~ ição.
onda média na cidade de Itatiba, Estado de São Pau- Respeitosamente, - Pimenta da Veiga Ministro
lo(Processo nº 50830.000222/94); de Estado das Comunicações.

• Rádio Difusora de Uberaba Ltda., concessio- DECRETO DE 28 DE ABRIL DE 2000
nária de serviço de radiodifusão sonora em onda mé
dia na cidade de Uberaba, Estado de Minas Gerais
(Processo nº 5071 0.000749/93);

• Rádio Cultura De Campinas Ltda., concessio
nária de serviço de radiodifusão sonora em onda mé
dia na cidade de Campinas, Estado de São Paulo
(Processo nº 50830.000263/94);

• Rádio Sociedade Seberi Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda média na
cidade de Seberi, Estado do Rio Grande do Sul (Pro
cesso nº 53790.000887/97);

• Rádio Difusora de Xanxeré Ltda., concessio
nária de serviço de radiodifusão sonora em onda mé-
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de exclusividade, pelo prazo de dez anos, serviço de Estado de São Paulo, outorgada pela Portaria MVOP
radiodifusão sonora em onda média: nº 31-B, de 21 de janeiro de 1961, e renovada pelo

1- Rádio Sociedade Tupanciretã Ltda., a partir Decreto nº 89.553, de 12 de abril de 1984 (Processo
de 12 de maio de 1994, na cidade de Tupanciretã, nº 50830.000211/94);
Estado do Rio Grande do Sul, outorgada pela Porta- X - Rádio Pirajuí Ltda., a partir de 1º de maio de
ria MVOP nº432, de 29 de abril de 1955, e renovada 1994, na cidade de Pirajuí, Estado de São Paulo, ou-
pelo Decreto nº 89.629, de 8 de maio de 1984 (Pro- torgada pela Portaria MVOP nº 239, de 11 de março
cesso nº 53790.000031/94); de 1946, renovada pela Portaria MC n!!251, de 9 de

11 - Rádio Curimataú de Nova Cruz Ltda., a par- outubro de 1985, e autorizada a passar à condição de
tir de 8 de agosto de 1997, na cidade de Nova Cruz, concessionária em virtude de aumento de potência
Estado do Rio Grande do Norte, outorgada pelo De- de sua estação transmissora, conforme Exposição de
ereto n!! 79.801 , de 8 de junho de 1977, e renovada Motivos n!!92, de 16 de maio de 1996, do Ministério
pelo Decreto n!! 96.867, de 29 de setembro de 1988 das Comunicações (Processo n!! 50830.000282/94);
(Processo nº 53780.000094/97); XI - Rádio Difusora de Piracicaba S/A, a par-

111 - Rádio Clube Jacareí Ltda., a partir de 1º tir de 1º de maio de 1994, na cidade de Piracicaba,
de maio de 1994, na cidadRde Jacareí, Estado_de Estado de São Paulo, -outorgada pela Portaria
São Paulo, outorgada pela Portaria MVOP nº 155, MVOP nº 41, de 22 de janeiro de 1948, e renovada
de 16 de fevereiro de 1950, e renovada pelo Decre- pelo Decreto nº 89.406, de 29 de fevereiro de 1984
to nº 91.011, de 27 de fevereiro de 1985 (Processo (Processo nº 50830.000152/94); .
nº 50830.001549/93); XII - Fundação Espírita André Luiz, a partir de

IV - Empresa de Radiodifusão Tupinambás 1º de maio de 1994, na cidade de Guarulhos, Estado
Ltda., a partir de 4 de outubro de 1998, na cidade de de São Paulo, outorgada originariamente pela Porta-
Dourados, Estado do Mato Grosso do Sul, outorgada ria MVOP nº 420, de 26 de julho de 1956, à Rádio Di·
pelo Decreto nº 96.647, de 5 de setembro de 1988 fusora Hora Certa Ltda., cuja denominação social foi
(Processo nº 53700.000896/98); alterada para Rádio Boa Nova de Guarulhos Ltda., re-

V - Rádio Difusora Serra dos Cristais Ltda., a novada pelo Decreto n!! 89.590, de 27 de abril de
partir de 20 de setembro de 1997, na cidade de 1984, e transferida pelo Decreto de 10 de dezembro
Cristalina, Estado de Goiás, outorgada pelo De- de 1997, para a concessionária de que trata este inci-
ereto nº 80.230, de 25 de agosto de 1977, e renova- so (Processo n!! 50830.000295/94);
da pelo Decreto nº 95.258, de 19 de novembro de XIII- Rádio Verde VaieILtda. , a partir de 14 de
1987 (Processo n!! 53670.000390/97); setembro de 1992, na cidade de Braço do Norte,

VI- Rádio Difusora de Barra do Garças Ltda., Estado de Santa Catarina, outorgada pelo Decreto
a partir de 18 de agosto de 1993, na cidade de Barra n!! 87.402, de 13 de julho de 1982, à Rádio Verde
do Garças, Estado do Mato Grosso, outorgada pelo Vale de Braço do Norte Ltda., autorizada a mudar
Decreto nº88.445, de 29 de junho de 1983 (Proces- sua denominação social para a atual, conforme
so nº 53690.000013/93); Exposição de Motivos n!1 146, de 20 de maio de

VII- Rádio_Now,_São Manuel Ltda., a partir de 1998, do_Ministério_das_Comunicações (proc.esso-
25 de março de 1992, na cidade de São Manuel, Esta- n!! 29820.000434/92);
do de São Paulo, outorgada pelo Decreto nº 86.961, XIV - Rádio Sideral Ltda., a partir de 1º de
de 25 de fevereiro de 1982 (Processo nº maio de 1994, na cidade de Getúlio Vargas, Estado
29830.000024/92); do Rio Grande do Sul, outorgada pela Portaria

VIII - Rádio São João do Sudoeste Do Paraná MVOP nQ 969, de 18 de novembro de 1948, e reno-
Ltda., a partir de 27 de junho de 1996, na cidade de vada pelo Decreto nQ90.422, de 8 de novembro de
São João, Estado do Paraná, outorgada pela Portaria 1984 (Processo n!l53790.000206/94);
Me nQ 176, de 25 de junho de 1986, e autorizada a XV - Rádio Cruzeiro Ltda., a partir de 16 de
passar à condição de concessionária em virtude de junho de 1991, na cidade de Cruzeiro, Estado de
aumento de potência de sua estação transmissora, São Paulo, outorgada originariamente à Emisso-
conforme Exposição de Motivos nQ 112, de 12 de se- ras do Vale Ltda., conforme Portaria MC nº 111 J de
tembro de 1994, do Ministério das Comunicações 11 de junho de 1981, autorizada a passar à condi·
(Processo nQ 537~O.0001 08/96); ção de conc~s~ionária em virtude de aumento dEt _

IX - Rádio Independente de Barretos Ltda., a potência de sua estação transmissora, conforme
partir de 1!! de maio de 1994, na cidade de Barretos, Decreto nQ 86.835, de 12 de janeiro de 1982, trans-
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TVR N2 45, DE 2000
(Do Poder Executivo)

Submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante do Decreto
de 28 de abril de 2000 que renov.a _cem:...

Brasília, 13 de junho de 2000.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília - DF.

Senhor Primeiro Secretário,
_ Encal1]!nh_o_.a_ essa Se~r.ªta..ria__Mens_agem-Cio...

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante do Decreto de 28 de abril de 2000, que
"Renova concessão das entidades que menciona,
para explorar serviços de radiodifusão, e dá outras
providências".

Atenciosamente, - Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.
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ferida para a concessionária de que trata este inci- 11- TV SBT - Canal 5 de Belém S/A, a partir de
sp, conforme Exposição de Motivos nº259, de 6 de 20 de agosto de 1996, na cidade de Belém, Estado do
novembro de 1984, do Ministério das Comunica- Pará, outorgada pelo Decreto nº 85.841, de 25 de
ções (Processo nº 291 00.000221/91 ); março de 1981 , à SBT - Sistema Brasileiro de Televi-

XVI- Sociedade Rádio Santamariense Ltda., a são S.C. Ltda., autorizada a mudar sua denominação
partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de Santa social para a atual, conforme Portaria nº286, de 28 de
Maria, Estado do Rio Grande do Sul, outorgada pelo abril de 1986, do Diretor da Diretoria Regional do De-
Decreto nº44.116, de 24 de julho de 1958, e renovada partamento Nacional de Telecomunicações em São
pelo Decreto nº 89.543, de 11 de abril de 1984 (Pro- Paulo (Processo nº 53830.000560/96);
cesso nº 50790.000855/93); 111- Televisão Bandeirantes de Presidente Pru-

XVII - Central de Rádio e Notícias de Itatiba dente Ltda., a partir de 31 de ju lho de 1996, na cidade
Ltda., a partir de 1º de maio de 1994, na cidade de lta- de Presidente Prudente, Estado de São Paulo, outor-
tiba, Estado de São Paulo, outorgada pela Portaria gada pelo Decreto nº 86.069, de 3 de junho de 1981
MVOP nº 926, de 19 de outubro de 1951, renovada (Processo nº 53830·q9~~12196).
pelo Decreto nº 91.571, de 23 de agosto de 1985, e Art. 3º A exploração do serviço de radiodifusão,
autorizada a-mudar -sua -{jenominaçãe social para a---' - cujas concessões são renovadas por este Decreto,
atual, conforme Exposição de Motivos nº 298, de 12 reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunica-
de novembro de 1998, do Ministério das Comunica- ções, leis subseqüentes e seus regulamentos.
ções (Processo nº 50830.000222/94); Art. 4º A renovação da concessão somente produ-

XVIII - Rádio Difusora de Uberaba Ltda., a zirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacio-
partir de 24 de novembro de 1993, na cidade de nal, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição.
Uberaba, Estado de Minas Gerais, outorgada pelo Art. 5º Este decreto entra em vigor na data de
Decreto nº 38.076, de 12 de outubro de 1955, e re- sua publicação.
novada pelo Decreto nº 96.845, de 28 de setembro Brasília, 28 de abril de 2000; 179º da Indepen-
de 1988 (Processo nº 5071 0.000749/93); dência e 112º da República. - FERNANDO

XIX - Rádio Cultura de Campinas Ltda., a partir de HENRIQUE CARDOSO - Pimenta da Veiga.
1ºde maio de 1994, na cidade de Campinas, Estado de . o • •

São Paulo, outorgada pela Portaria MVOP nº 637, de 12 AVISO n- 999-C. CIVIl.
de janeiro de 1952, e renovada pelo Decreto nº90.101, de
27 de agosto de 1984 (Processo nº50830.000263/94);

XX - Rádio Sociedade Seberi Ltda., a partir de 7
de outubro de 1997, na cidade de Seberi, Estado do Rio
Grande do Sul, outorgada pelo Decreto nº94.750, de 10
de agosto de 1987 (Processo nº 53790.000887/97);

XXI- Rádio Difusora de Xanxerê Ltda., a partir de
5de agosto de 1992, na cidade de Xanxerê, Estado de
-Sa~ta-Catarina, oblt0rgaea-pele--Gleerete-nº-81;-34-6,-de
21 de junho de 1982 (Processo nº 29820.000348/92).

Art. 2º Fica renovada a concessão das entida
des abaixo mencionadas, para explorar, sem direito
de exclusividade, pelo prazo de quinze anos, serviço
de radiodifusão de sons e imagens (televisão):

1-TV SBT - Canal 5 de Porto Alegre S/A, a par
tir de 20 de agosto de 1996, na cidade de Porto Ale
gre, Estado do Rio Grande do Sul, outorgada pelo De
creto nº 85.841, de 25 de março de 1981, à SBT - Sis
tema Brasileiro de Televisão S.C. Ltda., autorizada a
mudar sua denominação social para a atual, con
,forme Portaria nº 285, de 28 de abril de 1986, do
Diretor da Diretoria Regional do Departamento Na
cional de Telecomunicações em São Paulo (Pro
cesso nº 53830.000562/96);.



Brasíli~, 25 de abril de 2000

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência o

incluso projeto de decreto que trata da renovação de
concessões, outorgadas às entidades abaixo relacio
nadas, para explorar serviço de radiodifusão, nas lo
calidades e unidades da Federação indicadas:

• Rádio Sociedade Tupanciretã Ltda., concessi
onária de serviço de radiodifusão sonora em onda
média na cidade de Tupanciretã, Estado do Rio Gran
de do Sul (Processo nº 53790.000031/94);

• Rádio Curimataú de Nova Cruz Ltda., conces
sionária de serviço de radiodifusão sonora em onda
média na cidade de Nova Cruz, Estado do Rio Grande
do Norte (Processo nº 53780.000094/97);

• Rádio Clube Jacareí Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda média
na cidade de Jacareí, Estado de São Paulo (Pro
cesso nº 50830.001549/93);

• Empresa De Radiodifusão Tupinambás Ltda.,
concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Dourados, Estado do Mato
Grosso do Sul (Processo nº 53700.000896/98);
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cessão da Rádio Cruzeiro Ltda., a partir 15 - Rádio Cruzeiro Ltda., a partir de 16 de ju-
de 16 de junho de 1991, para explorar, nho de 1991, na cidade de Cruzeiro - SP;
sem direito de exclusividade, pelo prazo 16 - Sociedade Rádio Santamariense Ltda., a
de dez anos, serviço de radiodifusão so- partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de Santa
nora em onda média, na cidade de Cruze- Maria - RS;
iro, E~tado de São Paulo. 17- Central de Rádio e Notícias de Itatiba Ltda., a

(As Comissões de Ciência e Tecnolo- partir de 1º de maio de 1994, na cidade de Itatiba - SP;
gi~,_Comuni~ação e Informá!ica; e de Consti· 18 _ Rádio Difusora de Uberaba Ltda., a partir de
tUlçao e Justiça e de Redaçao (art. 54.) 24 de novembro de 1993, na cidade de Uberaba- MG;

Senhores Membros do Congresso Nacional, 19 - Rádio Cultura de Campinas Ltda., a partir
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado de 1º de maio de 1994, na cidade de Campinas - SP;

com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal, 20 - Rádio Sociedade Seberi Ltda., a partir de 7
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom- de outubro de 1997, na cidade de Seberi - RS;
panhado de Exposiçã~de ~otivos do Senhor Ministro 21 - Rádio Difusora de Xanxerê Ltda., a partir
de Estado das ComunJcaçoes, o ato constante do De- de 5 de agosto de 1992 na cidade de Xanxerê - SC'

......ereto d~ 28 de abril de 20.00, que "Renova conce~são 22 _ TV SBT _ C~nal 5 de Porto Alegre S/A: a
das e~tld?de~ que ~enclona, p~r8;. explo,~ar servl,ços partir de 20 de agosto de 1996, na cidade de Porto
de radlodJ~usao, e d~ outras pr~vldenclas . As entlda- Alegre _ RS;
des mencionadas sao as seguintes: 23 _ TV SBT _ C 15 d B I' S/A rt' d

1 R 'd' S . d d li . t- Ltd rt' d ana e e em ,a pa Ir e
-. a 10 oCle a ? upanclre a ~., ~ pa Ir e 20 de agosto de 1996 na cidade de Belém - PA'

1ºde maio de 1994, na cidade de Tupanclreta - RS; . _ '. .'
2 - Rádio Curimataú de Nova Cruz Ltda., a partir 24 - Televls~o Bandelr~ntes de Presldent~ Pru-

d 8 d t d 1997 'd d d N C RN' dente Ltda., a partir de 31 de Julho de 1996, na cidade
e e agos o e , na CI a e e ova ruz-, d P 'd t P d t SP.

R 'd' CI b J ' L d . d o d e resl en e ru en e - .
3 - a 10 u e acarel t a., a partir e 1- e B T 13 d . h d 2000 _ F d

maio de 1994, na cidade de Jacareí - SP; H . raslcla, d e Jun o e . ernan o

4 E d R d' d'f - li' b ' ennque ar oso.- mpresa e a la I usao uplnam as
Ltda., a partir de 4 de outubro de 1998, na cidade de Em nº 119/MC
Dourados - MS;

5 - Rádio Difusora Serra dos Cristais Ltda., a
partir de 20 de setembro de 1997, na cidade de Cris
talina- GO;

6 - Rádio Difusora de Barra do Garças Ltda., a
partir de 18 de agosto de 1993, na cidade de Barra do
Garças - MT;

7 - Rádio Nova São Manuel Ltda., a partir de 25
de março de 1992, na cidade de São Manuel - SP;

8 - Rádio São João do Sudoeste do Paraná
Ltda., a partir de 27 de junho de 1996, na cidade de
São João - PR;

9 - Rádio Independente de Barretos Ltda., a partir
de 1º de maio de 1994, na cidade de Barretos - SP;

10- Rádio Pirajuí Ltda., a partir de Iº de maio de
1994, na cidade de Pirajuí - SP;

11 - Rádio Difusora de Piracicaba S/A, a partir
de 1ºde maio de 1994, na cidade de Piracicaba - SP;

12 - Fundação Espírita André Luiz, a partir de 1º
de maio de 1994, na cidade de Guarulhos - SP;

13 - Rádio Verde Vale Ltda., a partir de 14 de
setembro de 1992, na cidade de Braço do Norte - SC;

14 - Rádio Sideral Ltda., a partir de 1º de maio
de 1994, na cidade de Getúlio Vargas - RS;
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• Rádio Difusora Serra dos Cristais Ltda" con- • Central de Rádio e Notícias de Itatiba Ltda"
cessionária de serviço de radiodifusão sonora em concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Cristalina, Estado de Goiás onda média na cidade de Itatiba, Estado de São Paulo
(Processo nº 53670.000390/97); (Processo nº 50830.000222194);

• Rádio Difusora de Barra do Garças Ltda., cqn- • Rádio Difusora de Uberaba Ltda., concessio-
cessionária de serviço de radiodifusão sonora em nária de serviço de radiodifusão sonora em onda mé-
onda média na cidade de Barra do Garças, Estado do dia na cidade de Uberaba, Estado de Minas Gerais
Mato Grosso (Processo' nº 53690.000013/93); (Processo nº 5071 0.000749/93);

• Rádio Nova São Manuel Ltda., concessionária • Rádio Cultura de Campinas Ltda., concessio-
de serviço de radiodifusão sonora em onda média na n~ria de ~erviço de radio~ifusão sonora em ~nda mé-
cidade de São Manuel Estado de São Paulo (Proces- dia na cidade de Campinas, Estado de Sao Paulo
50 nº 29830.000024/92); (Processo nº 50830.000263/94);

• Rádio São João do Sudoeste do Paraná Ltda., • ~ádio Soc~ed~de_Seberi Ltda, , concess!o~ária
concessionária de serviço de radiodifusão sonora em d~ serviço de ra~lodlfusao son?ra em onda media na
onda média na cidade de São João Estado do Para- cidade de Seben, Estado do RIo Grande do Sul (Pro-
ná (Processo nº 53740.000108/96);' cesso nº 53790.000887/97);

, . • Rádio Difusora de Xanxerê Ltda., concessio-
,. ~~dlo Indep~ndente de, B~rre~os Ltda., con- nária de serviço de radiodifusão sonora em onda mé-

cesslonana de serviço de radlodlfusao sonora em dia na cidade de Xanxerê Estado de Santa Catar'na
onda média na ci~ade de Barretos, Estado de São (Processo nº29820,000348/92); I
Paulo (Processo n- 50830.000211/94); TV SBT C I 5 d P rt AI S/A" '" . ,. • - ana e o o egre , con-
, • Radl,o ~lraJ~1 Ltda., concesslona~la,de se~- cessionária de serviço de radiodifusão de sons e ima-

ViÇO de ra~lo~lf,usao sonora e~ onda media na CI- gens (televisão) na cidade de Porto Alegre, Estado do
dade de PtraJul, Estado de Sao Paulo (Processo Rio Grande do Sul (Processo nº 53830.000562/96);
nº 50830.000282/94); • TV SBT - CanaiS de Belém S/A, concessioná-

• Rádio Difusora de Piracicaba S/A, concessio- ria de serviço de radiodifusão de sons e imagens (te-
nária de serviço de radiodifusão sonora em onda mé- levisão) na cidade de Belém, Estado do Pará (Proces-
dia na cidade de Piracicaba, Estado de São Paulo so nº 53830.000560/96);
(Processo nº 50830.000152194); • Televisão Bandeirantes de Presidente Pruden-

• Fundação Espfrita André Luiz, concessionária te Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão de
de serviço de radiodifusão sonora em onda média na sons e imagens (televisão) na cidade de Presidente
cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo (Processo Prudente, Estado de São Paulo (Processo nº
nº 50830.000295/94); , 53830.000512196).

• Rádio Verde Vale Ltda., concessionária de 2.0bservo que a renovação do prazo de vigência
serviço de radiodifusão sonora em onda média na ci- das outorgas para explorar serviços de radiodifusão é
dade de Braço do Norte Estado de Santa Catarina regida pelas disposições contidas na Lei nº 5.785, de 23
(Processo nº29820.000434/92); de junho de 1972, e no Decreto nº 88.066, de 26 de ja-

R d' S'd I Ltd ' "d ' neiro de 1983, que a regulamentou.• a 10 I era a., concesslonana e serviço .,
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de 3. Cum~re !ess~lta~ que os pedl,d~s !o.ram anal~-

G t '" \I E t d d R' G d d S I (P sados pelos orgaos tecnlcos deste MJnlsteno e consl-e u 10 vargas, Sa o o 10 ran e o u ro- d d d d d' 't' I ' I"
cesso nº 53790.000206/94)' e,ra os e acor o com o~ ISPOS! IVOS egals a~ ~ca-

, , .' . ,. velS, demonstrando possUIr as entidades as quallflca-
,. Radlo ~r~zel~o Ltda" concesslon~n~ de ções necessárias à renovação da concessão.

serviço de radlodlfusao sonora em onda media na 4. Nessa conformidade e em observância ao
cidade de Cruzeiro, Estado de São Paulo (Proces- que dispõem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regula-
so nº 29100.000221/91); mento, Decreto nº 88.066, de 1983, submeto o as-

• Sociedade Rádio Santamariense Ltda., con- sunto à superior consideração de Vossa Excelência
cessionária de serviço de radiodifusão sonora em para decisão e submissão da matéria ao Congresso
onda média na cidade de Santa Maria, Estado do Rio Nacional, em cumprimento ao § 3º do art. 223 da
Grande do Sul (Processo nº 50790.000855/93); Constituição.



DECRETO DE 28 DE ABRIL DE 2000

Renova concessão das entidades
que menciona, para explorar serviços de
radiodifusão, e dá outras providências.

O Presidente da República, no uso das atribui
ções que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, ca
put, da Constituição, 33, § 3º, da Lei nº 4.117, de 27

....de-.agosto de 1962, e 6º da Lei nº 5.785, de 23 de ju
nho de 1972, e tendo em vista o disposto no art. 6º, in
ciso I, do Decreto nº88.066, de 26 de janeiro de 1983,

Decreta:
Art. 1º Fica renovada a concessão das entida

des abaixo mencionadas, para explorar, sem direito
de exclusividade, pelo prazo de dez anos, serviço de
radiodifusão sonora em onda média:

I - Rádio Sociedade Tupanciretã Ltda., a partir
de 1º de maio de 1994, na cidade de Tupanciretã,
Estado do Rio Grande do Sul, outorgada pela Portaria
MVOP nº 432, de 29 de abril de 1955, e renovada pelo
Decreto nº89.629, de 8 de maio de 1984 (Processo nº
53790.000031/94);

11 - Rádio Curimataú de Nova Cruz Ltda., a par
tir de 8 de agosto de 1997, na cidade de Nova Cruz,
Estado do Rio Grande do Norte, outorgada pelo De
creto nº 79.801, de 8 de junho de 1977, e renovada
pelo Decreto nº 96.867, de 29 de setembro de 1988
(Processo nº 53780.000094/97);

111 - Rádio Clube Jacareí Ltda., a partir de 1º de
maio de 1994, na cidade de Jacareí, Estado de São Pau
lo, outorgada pela Portaria MVOP nº 155, de 16 de feve
reiro de 1950, e renovada pelo Decreto nº 91.011, de 27
de fevereiro de 1985 (Processo nº50830.001549/93);

IV - Empresa de Radiodifusão Tupinambás
Ltda., a partir de 4 de outubro de 1998, na cidade de
Dourados, Estado do Mato Grosso do Sul, outorgada
pelo Decreto nº 96.647, de 5 de setembro de 1988
(Processo nº 53700.000896/98);

V - Rádio Difusora Serra dos Cristais Ltda., a
partir de 20 de setembro de 1997, na cidade de
Cristalina, Estado de Goiás, outorgada pelo De
creto nº80.230, de 25 de agosto de 1977, e renova
da pelo Decreto nº 95.258, de 19 de novembro de
1987 (Processo nº 53670.000390/97);

VI - Rádio Difusora de Barra do Garças limita
da, a partir de 18 de agosto de 1993, na cidade de
Barra do Garças, Estado do Mato Grosso, outorgada
pelo Decreto nº 88.445, de 29 de junho de 1983 (Pro
cesso nº 53690.000013/93);
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Respeitosamente, - Pimenta da Veiga Ministro VII - Rádio Nova são Manuel Ltda., a partir de 25

de Estado das Comun;cações de março de 1992, na cidade de São Manuel, Estado de
São Paulo, outorgada pelo Decreto nº 86.961 , de 25 de
fevereiro de 1982 (Processo nº 29830.000024/92);

VIII - Rádio são João do Sudoeste do Paraná
Ltda., a partir de 27 de junho de 1996, na cidade de
São João, Estado do Paraná, outorgada pela Portaria
MC nº 176, de 25 de junho de 1986, e autorizada a
passar à condição de concessionária em virtude de
aumento de potência de sua estação transmissora,
conforme Exposição de Motivos nº 112, de 12 de se
tembro de 1994, do Ministério das· Comunicações
(Processo nº 53740.000108/96);

IX - Rádio Independente de Barretos Ltda., a
partir de 1º de maio de 1994, na cidade de Barretos,
Estado de São Paulo, outorgada pela Portaria MVOP
nº 31-B, de 21 de janeiro de 1961, e renovada pelo
Decreto nº 89.553, de 12 de abril de 1984 (Processo
nº 50830.000211/94);

X - Rádio Pirajuí Ltda., a partir de 1º de maio de
1994, na cidade de Pirajuí, Estado de São Paulo, ou
torgada pela Portaria MVOP nº 239, de 11 de março
de 1946, renovada pela Portaria MC nº 251, de 9 de
outubro de 1985, e autorizada a passar à condição de
concessionária em virtude de aumento de potência
de sua estação transmissora, conforme Exposição de
Motivos nº 92, de 16 de maio de 1996, do Ministério
das Comunicações (Processo nº 50830.000282194);

XI- Rádio Difusora de Piracicaba SIA, a par
tir de 1º de maio de 1994, na cidade de Piracicaba,
Estado de São Paulo, outorgada pela Portaria
MVOP nº 41, de 22 de janeiro de 1948, e renovada
pelo Decreto nº 89.406, de 29 de fevereiro de 1984
(Processo nº 50830.000152/94);

XII - Fundação Espírita André Luiz, a partir de
1º de maio de 1994, na cidade de Guarulhos, Estado
de São Paulo, outorgada originariamente pela Por~a

ria MVOP nl! 420, de 26 de julho de 1956, à Rádio Di
fusora Hora Certa Ltda., cuja denominação social foi
alterada para Rádio Boa Nova de Guarulhos Ltda., re
novada pelo Decreto nº 89.590, de 27 de abril de
1984, e transferida pelo Decreto de 10 de dezembro
de 1997, para a concessionária de que trata este inci
so (Processo nº 50830.000295/94);

XIII - Rádio Verde Vale Ltda., a partir de 14 de
setembro de 1992, na cidade de Braço do Norte,
Estado de Santa Catarina, outorgada pelo Decreto nº
87.402, de 13 de julho de 1982, à Rádio Verde Vale de
Braço do Norte Ltda., autorizada a mudar sua deno
minação social para a atual, conforme Exposição de
Motivos nº 146, de 20 de maio de 1998, do Ministério
das Comunicações (Processo nº 29820.000434/92);



Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional o

Art. 4º A renovaç~o da concessão somente produ
zirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacio
nal, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição.

Art. 52 Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação.

Brasília. 28 de abril de 2000; 1799 da Indepen
dên9ia e 112º da República. - FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO - Pimenta da Veiga.

Aviso nº 999 - C. Civil.

Brasília, 13 de junho de 2000

A Sua Excelência o Senhor
Deputada UBIRATAN AGUIAR
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília - DF
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XIV - Rádio Sideral Ltda., a partir de 1!! de Art. 2!! Fica renovada a concessão das entida-

maio de 1994, na cidade de Getúlio Vargas, Estado des abaixo mencionadas, para explorar, sem direito
do Rio Grande do Sul, outorgada pela Portaria de exclusividade, pelo prazo de quinze anos, serviço
MVOP nº 969, de 18 de novembro de 1948, e reno- de radiodifusão de sons e imagens (televisão):
vada pelo Decreto nº 90.422, de 8 de novembro de 1-TV SBr - Canal 5 de Porto Alegre S/A, a partir
1984 (Processo nº 53790.000206/94); de 20 de agosto de 1996, na cidade de Porto Alegre,

XV - Rádio Cruzeiro Ltda., a partir de 16 de Estado do Rio Grande do Sul, outorgada pelo Decreto
junho de 1991, na cidade de Cruzeiro, Estado de nº 85.841, de 2S de março de 1981, à S8T - Sistema
São Paulo, outorgada originariamente à Emisso- Brasileiro de Televisão S.C. Ltda., autorizada a mudar
ras do Vale Ltda., conforme Portaria MC nº 111, de sua denominação social para a atual, conforme Portaria
11 de junho de 1981, autorizada a passar à condi- nº 285, de 28 de abril de 1986, do Diretor da Diretoria
ção de concessionária em virtude de aumento de Regional do Departamento Nacional de Telecomunica-
potência de sua estação transmissora, conforme ções em São Paulo (Processo nº 53830.000562196);.
Decreto nº86.835, de 12 de janeiro de 1982, trans- 11- TV SBT - CanaiS de Belém S/A, a partir de
ferida para a concessionária de que trata este inci- 20 de agosto de 1996, na cidade de Belém, Estado do
so, conforme Exposição de Motivos nº259, de 6 de Pará, outorgada pelo Decreto n!! 85.841. de 25 de
novembro de 1984, do Ministério das Comunica- março de 1981, à S8T - Sistema Brasileiro de Televi-
ções (Processo nº 291 00.000221/91); são S.C. Ltda., autorizada a mudar sua denominação

XVI - Sociedade Rádio Santamariense Ltda., a social para a atual, conforme Portaria nº286, de 28 de
partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de Santa abril de 1986, do Diretor da Diretoria Regional do De-
Maria, Estado do Rio Grande do Sul, outorgada pelo partamento Nacional de Telecomunicações em São
Decreto nº44.116, de 24 de julho de 1958, e renovada Paulo (Processo n!! 53830.000560/96);
pelo Decreto nº 89.543, de 11 de abril de 1984 (Pro- 111 - Televisão Bandeirantes de Presidente Pru-
cesso nº 50790.000855/93); dente Ltda., a partir de 31 de julho de 1996, na cidade

XVII - Central de Rádio e Notícias de Itatiba de Presidente Prudente, Estado de São Paulo, autor-
Ltda., a partir de 1º de maio de 1994, na cidade de Ita- gada pelo Decreto n!! 86.069, de 3 de junho de 1981
tiba, Estado de São Paulo, outorgada pela Portaria (Processo n!! 53830.000512196).
MVOP n!! 926, de 19 de outubro de 1951, renovada Art. 3!! A exploração do serviço de radiodifu-
pelo Decreto nº 91.571, de 23 de agosto de 1985, e são, cujas concessões são renovadas por este De-
autorizada a mudar sua denominação social para a ereto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Teleco-
atual, conforme Exposição de Motivos nº 298, de 12 municações, leis subseqüentes e seus regulamen-
de novembro de 1998, do Ministério das Comunica- tos.
ções (Processo nº 50830.000222/94);

XVIII- Rádio Difusora de Uberaba Ltda., a partir
de 24 de novembro de 1993, na cidade de Uberaba,
Estado de Minas Gerais, outorgada pelo Decreto nº
38.076, de 12 de outubro de 1955, e renovada pelo
Decreto n!! 96.845, de 28 de setembro de 1988 (Pro
cesso n!! 5071 0.000749/93);

XIX - Rádio Cultura de Campinas Ltda., a partir de
12de maio de 1994, na cidade de Campinas, Estado de
São Paulo, outorgada pela Portaria MVOP n!!637, de 1ºde
janeiro de 1952, e renovada pelo Decreto n!!90.1 01, de 27
de agosto de 1984 (Processo nº50830.ooo263194);

XX - Rádio Sociedade Seberi Ltda., a partir de 7
de outubro de 1997, na cidade de Seberi, Estado do Rio
Grande do Sul, outorgada pelo Decreto n!!94.750, de 10
de agosto de 1987 (Processo n9 53790.000887/97);

XXI- Rádio Difusora de Xanxerê Ltda., a partir de
5 de agosto de 1992, na cidade de Xanxerê, Estado de
Santa Catarina, outorgada pelo Decreto nº 87.316, de
21 de junho de 1982 (Processo nº 29820.000348/92).



Brasília, 25 de abril de 2000

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência o

incluso projeto de decreto que trata da renovação de
concessões, outorgadas às entidades abaixo relacio
nadas, para explorar serviço de radiodifusão, nas lo
calidades e unidades da Federação indicadas:

• Rádio Socjedade Tupanciretã Ltda., concessi
onária de serviço de radiodifusão sonorã- em onda

TVR N!! 46, DE 2000
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N!! 817/00

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante do Decreto
de 28 de abril de 2000 que renova con
cessão da Rádio Sociedade Santamarien
se Ltda., a partir de 1!! de novembro de
1993, para explorar, sem direito de exclu
sividade, pelo prazo de dez anos, serviço
de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Santa Maria, Estado do Rio
Grande do Sul.

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática; e de Cons
tituição e Justiça e de Redação (art. 54.)
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ato constante do Decreto de 28 de abril de 2000, que 8 - Rádio São João do Sudoeste do Paraná
"Renova concessão das entidades que menciona, Ltda., a partir de 27 de junho de 1996, na cidade de
para explorar serviços de radiodifusão, e dá outras São João - PR;
providências". 9 - Rádio Independente de Barretos Ltda, a par-

Atenciosamente, - Pedro Parente, Chefe da tir de 1º de maio de 1994, na cidade de Barretos - SP;
Casa Civil da Presidência da República. 10- Rádio Pirajui Ltda., a partir de Iº de maio de

1994, na cidade de Pirajui - SP;
11 - Rádio Difusora de Piracicaba S/A, a partir

de 1º de maio de 1994, na cidade de Piracicaba - SP;
12 - Fundação Espírita André Luiz, a partir de 1º

de maio de 1994, na cidade de Guarulhos - SP;
13 - Rádio Verde Vale Ltda., a partir de 14 de

setembro de 1992, na cidade de Braço do Norte-SC;
14 - Rádio Sideral Ltda., a partir de 1º de maio

de 1994, na cidade de Getúlio Vargas - RS;
15 - Rádio Cruzeiro Ltda., a partir de 16 de ju

nho-de 1991 ,-na cidade de Cruzeiro - SP;-
16 - Sociedade Rádio Santamariense Ltda., a

partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de Santa
Maria-RS;

17- Central de Rádio e Notícias de Itatiba Ltda., a
partir de 1º de maio de 1994, na cidade de Itatiba - SP;

18 - Rádio Difusora de Uberaba Ltda., a partir de
24 de novembro de 1993, na cidade de Uberaba - MG;

19 - Rádio Cultura de Campinas Ltda., a partir
de 1º de maio de 1994, na cidade de Campinas - SP;

20 - Rádio Sociedade Seberi Ltda., a partir de 7
de outubro de 1997, na cidade de Seberi - RS;

21 - Rádio Difusora de Xanxerê Ltda., a partir
de 5 de agosto de 1992, na cidade dê Xanxerê - SC;

22 - TV SBT - Canal 5 de Porto Alegre S/A, a
partir de 20 de agosto de 1996, na cidade de Porto
Alegre- RS;

23 - TV SBT - Canal 5 de Belém S/A, a partir de
20 de agosto de 1996, na cidade de Belém - PA;

24 - Televisão Bandeirantes de Presidente Pru
dente Ltda., a partir de 31 de julho de 1996, na cidade
de Presidente Prudente - s1>.-

Brasília, 13 de junho de 2000. - Fernando
Henrique Cardoso.

Em nº 119/MC

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado

com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom
panhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante do De
creto de 28 de abril de 2000, que "Renova concessão
das entidades que menciona, para explorar serviços
de radiodifusão, e dá outras providências". As entida
des mencionadas são as seguintes:

1 - Rádio Sociedade Tupanciretã Ltda., a partir
de 1º de maio de 1994, na cidade de Tupanciretã - RS;

2 - RãdicfCill1mataudErNova-Cruz Lida., a partir
de 8 de agosto de 1997, na cidade de Nova Cruz - RN;

3 - Rádio Clube Jacareí Ltda., a partir de 1º de
maio de 1994, na cidade de Jacareí - SP;

4 - Empresa de Radiodifusão Tupinambás
Ltda., a partir de 4 de outubro de 1998, na cidade de
Dourados - MS;

5 - Rádio Difusora Serra dos Cristais Ltda., a partir
de 20 de setembro de 1997, na cidade de Cristalina - GO;

6 - Rádio Difusora de Barra do Garças Limitada,
a partir de 18 de agosto de 1993, na cidade de Barra
do Garças - MT;

7 - Rádio Nova São Manuel Ltda., a partir de 25
de março de 1992, na cidade de São Manuel - SP;
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média na cidade de Tupanaretâ, Estado do Rio Gran- • Rádio Sideral Uda., concessionária de serviço
de do Sul (Processo nº53790.000031/94)); de radiodifusão sonora em onda média na cidade de

• Rádio Curimataú De Nova Cruz Lida., conces- Getúlio Vargas, Estado do Rio Grande do Sul (Pro-
sionária de serviço de radiodifusão sonora em onda cesso nº 53790.000206/94);
média na cidade de Nova Cruz, Estado do Rio Grande • Rádio Cruzeiro Ltda., concessionária de servi-
do Norte (Processo nº 53780.000094/97); ço de radiodifusão sonora em onda média na cidade

• Rádio Clube Jacareí Lida., concessionária de de Cruzeiro, Estado de São Paulo (Processo nº
serviço de radiodifusão sonora em onda média na ci- 29100.000221/91 );
dade de Jacareí, Estado de São Paulo (Processo nº • Sociedade Rádio Santamariense Ltda., con-
50830.001549/93); cessionária de serviço de radiodifusão sonora em

• Empresa de Radiodifusão Tupinambás Uda., onda média na cidade de Santa Mana, Estado do Rio
concessionária de serviço de radiodifusão sonora em Grande do Sul (Processo nº 50790.000855/93);
onda média na cidade de Dourados, Estado do Mato • Central de Rádio e Notícias de Itatiba Uda.,
Grosso do Sul (Processo nº 53700.000896/98); concessionária de serviço de radiodifusão sonora em

• Rádio Oifusora Serra dos Cristais Uda., con- onda média na cidãâe de Itatiba, Estado de São Paulo
cession.~ri~ d~_~_e!V~ço__de r~9iºç1jfu.são._~onwa em (Processo nº 50830.Q00222/94);
onda média na cidade de Cristalina, Estado de Goiás • Rádio Oifusora de Uberaba Uda., concessio-
(Processo nº 53670,000390/97); nária de serviço de radiodifusão sonora em onda mé-

• Rádio Oifusora de Barra do Garças Limitada, dia na cidade de Uberaba, Estado de Minas Gerais
concessionária de serviço de radiodifusão sonora em (Processo nº 5071 0.000749/93);

onda média na cidade de ~arra do Garças, Es~ado do • Rádio Cultura de Campinas Uda., concessio-
Mato Grosso (Processo n-53690.000013/93), nária de serviço de radiodifusão sonora em onda mé-

• Rádio Nova São Manuel Uda., concessionária dia na cidade de Campinas, Estado de São Paulo
d~ serviço d: radiodifusão sonora e~ onda média na (Processo nº 50830.000263/94);
Cidade de Sao Manuel, Estado de Sao Paulo (Proces- R 'd' S 'd d S b 'Ltd ' "
so nº 29830.000024/92)· • ,a 10 oc~e ~ e_ e en a., concess~o~ana

" _ _' , . de serviço de radlodlfusao sonora em onda media na
• Radlo Sao Joao do Sudoeste do Parana Lida., cidade de Seberi Estado do Rio Grande do Sul (Pro-

concessionária de serviço de radiodifusão sonora em cesso nº 53790.0'00887/97)'
onda média na cidade de São João, Estado do Para- '" '. .
ná (Processo nº 53740.000108/96)' • Radlo Olfusora de Xanxere Ltda., conc~_s~lo-

, , ' nária de serviço de radiodifusão sonora em onda mé-
• Radlo Independente de Barretos Ltda., con- dia na cidade de Xanxerê Estado de Santa Catarina

cessionária de serviço de radiodifusão sonora em (Processo nº 29820000348/92)'
onda média na cidade de Barretos, Estado de São .,
Paulo (Processo nº 50830.000211/94)' • TV SBT - Canal 5 de Porto Alegre S/A., con-

" '" , '" , cessionária de serviço de radiodifusão de sons e ima-
• Radlo PlraJul Ltda., concesslonana de serviço (t I . -) 'd d d P rt Ale E tad do

d d' d'f - d 'd' 'd d d gens e eVlsao na CI a e e o o gre, s o
era 10 I usao sonora em on a me la na CI a e e R' G d d- S I-(P º~83A.nA0562/96)'--

-nt=~ J--t"'" ~ '" --P- ~--(P --o 10 ran e () ti rocessem v,;} v.vu ,rlraJul, cstauo ue ::;ao aUlo rocesso n-
50830.000282/94}; • TV SBT - Canal 5 de Belém S/A., concessio-

R' d' O'f d P' . b S/A . nária de serviço de radiodifusão de sons e imagens
• a la I usara e Iraclca a ., concesslo- (t I '-) 'd d d 8 I' E t d d P , (P _

nária de serviço de radiodifusão sonora em onda mé- e eVls~o na CI a e e e ~m, s a o o ara ro
dia na cidade de Piracicaba, Estado de São Paulo cesso n- 53830.000560/96),
(Processo nº 50830.000152/94); • Televisão Bandeirantes de Presidente Pruden-

• Fundação Espírita André Luiz, concessionária te Ltda.~ concessionári~ ~e servi~o de radiodifu~ão de
de serviço de radiodifusão sonora em onda média na sons e Imagens (televlsao)_ na Cidade de Presldent:
cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo (Processo Prudente, Estado de Sao Paulo (Processo n-
nº 50830.000295/94); 53830.000512/96}.

• Rádio Verde Vale ltda., concessionária de 2. Observo que a renovação do prazo de vígên-
serviço de radiodifusão sonora em onda média na ci- cia das outorgas para explorar serviços de radiodifu-
çlade de Braço do Norte, Estado de Santa Catarina são é regida -pelas disposições -contidas na Lei nº
(Processo nº 29820.000434/92); 5.785, de 23 de junho de 1972, e no Decreto nº



DECRETO DE 28 DE ABRIL DE 2000

3. Cumpre ressaltar que os pedidos foram ana
lisados pelos órgãos técnicos deste Ministério e con
siderados de acordo com os dispositivos legais apli
cáveis, demonstrando possuir as entidades as quali
ficações necessárias à renovação da concessão.

4. Nessa conformidade, e em observância ao que
dispõem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regulamento,
Decreto nº88.066, de 1983, submeto o assunto à supe
rior consideração de Vossa Excelência para decisão e
submissão da matéria ao Congresso Nacional, em
cumprimento ao § 3º do art. 223 da Constituição.

Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.

Renova concessão das entidades
que menciona, para explorar serviços de
radiodifusão, e dá outras providências.

O Presidente da República, no uso das atribui
ções que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, ca·
put, da Constituição, 33, § 3º, da Lei n!! 4.117, de 27
de agosto de 1962, e 6º da Lei nº 5.785, de 23 de ju
nho de 1972, e tendo em vista o disposto no art. 62, in
ciso I, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983,

Decreta:
Art. 1º Fica renovada a concessão das entida

des abaixo mencionadas, para explorar, sem direito
de exclusividade, pelo prazo de dez anos, serviço de
radiodifusão sonora em onda média:

I - Rádio Sociedade Tupanciretã Ltda., a partir
de 1º de maio de 1994, na cidade de Tupanciretã,
Estado do Rio Grande do Sul, outorgada pela Portaria
MVOP, nº432, de 29 de abril de 1955, e renovada pelo
Decreto nº89.629, de 8 de maio de 1984 (Processo nº
53790.000031/94);

-- /1- Rádio Curimataú de Nova Cruz Ltda., a par-
tir de 8 de agosto de 1997, na cidade de Nova Cruz,
Estado do Rio Grande do Norte, outorgada pelo De
creto nº 79.801, de 8 de junho de 1977, e renovada
pelo Decreto nº 96.867, de 29 de setembro de 1988
(Processo nº 53780.000094/97); ,

111 - Rádio Clube Jacareí Ltda., a partir de 1º
de maio de 1994, na cidade de Jacareí, Estado de
São Paulo, outorgada pela Portaria MVOP, nº 1.5~.

de 16 de fevereiro de 1950, e renovada pelo Decre
to nº91.011, de 27 de fevereiro de 1985 (Processo
nº 50830.001549/93);

IV - Empresa de Radiodifusão Tupinambás
Ltda., a partir de 4 de outubro de 1998, na cidade de
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88.066, de 26 de janeiro de 1983, que a regulamen- Dourados, Estado do Mato Grosso do Sul, outorga-
t da pelo Decreto nº 96.647, de 5 de setembro deou.

1988 (Processo nº 53700.000896/98);
V - Rádio Difusora Serra dos Cristais Ltda., a

partir de 20 de setembro de 1997, na cidade de Cris
talina, Estado de Goiás, outorgada pelo Decreto n2

80.230, de 25 de agosto de 1977, e renovada pelo
Decreto nº 95.258, de 19 de novembro de 1987 (Pro
cesso nº 53670.000390/97);
, VI - Rádio Difusora de Barra do Garças Limita
da, a partir de 18 de agosto de 1993, na cidade de
Barra do Garças, Estado do Mato Grosso, outorgada
pelo Decreto nº 88.445, de 29 de junho de 1983 (Pro
cesso nº 53690.000013/93);

VII - Rádio Nova são Manuel Ltda., a partir de 25
de março de 1992, na cidade de São Manuel, Estado de
São Paulo, outorgada pelo Decreto nº 86.961, de 25 de
fevereiro de 1982 (Processo nº29830.000024/92);

VIII - Rádio são João do Sudoeste do Paraná
Ltda., a parÜr de 27 de junho de 1996, na cidade de
São João, Estado do Paraná, outorgada pela Portaria
MC nº 176, de 25 de junho de 1986, e autorizada a
passar à condição de concessionária em virtude de
aumento de potência de sua estação transmissora,
conforme Exposição de Motivos nº 112, de 12 de se
tembro de 1994, do Ministério das Comunicações
(Processo nº 53740.0001 08/96); ,

IX - Rádio Independente de Barretos Ltda., a
partir de 1º de maio de 1994, na cidade de Barretos,
Estado de São Paulo, outorgada pela Portarla MVOP
nº 31-B, de 21 de janeiro de 1961, e renovada pelo
Decreto nº 89.553, de 12 de abril de 1984 (Processo
nº 50830.000211/94);

X- Rádio Pirajuí Ltda., a partir de 1º de maio
de 1994, na cidade de Pirajuí, Estado de São Pau
lo, outorgada pela Portaria MVOP nº 239, de 11 dé
março de 1946, renovada pela Portaria MC nº 251,
de 9 de outubro de 1985, e autorizada a passar à
condição de concessionária em virtude de aumen
to de potência de sua estação transmissora, con
forme Exposição de Motivos nº 92, de 16 de maio
de 1996, do Ministério das Comunicações (Pro
cesso nº 50830.000282/94);

XI- Rádio Difusora de Piracicaba S/A, a partir
de 1ºde maio de 1994, na cidade de Piracicaba, Esta
do de São Paulo, outorgada pela Portaria MVOP n!!
41 , de 22 de janeiro de 1948, e renovada pelo Decreto
nº 89.406, de 29 de fevereiro de 1984 (Processo nº
50830.000152194);

XII- Fundação Espírita André Luiz, a partir de
1º de maio de 1994, na cidade de Guarulhos, Estado
de São Paulo, outorgada originariamente pela Porta-
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ria MVOP nS! 420, de 26 de julho de 1956, à Rádio Di- 38.076, de 12 de outubro de 1955, e renovada pelo
fusora Hora Certa Ltda., cuja denominação social foi Decreto nº 96.845, de 28 de setembro de 1988 (Pro-
alterada para Rádio Boa Nova de Guarulhos Ltda., re- cesso nº 5071 0.000749/93);
novada pelo Decreto nS! 89.590, de 27 de abril de XIX - Rádio Cultura de Campinas Ltda., a
1984, e transferida pelo Decreto de 10 de dezembro partir de 1º de maio de 1994, na cidade de Campi-
de 1997, para a concessionária de que trata este inci: nas, Estado de São Paulo, outorgada pela Portaria
so (Processo nº 50830.000295/94); MVOP nº637, de 1º de janeiro de 1952, e renovada

XIII- Rádio Verde Vale Ltda., a partir de 14 de pelo Decreto nº 90.1 O'i , de 27 de agosto de 1984
~etembro de 1992, na cidade de Braço do Norte, (Processo nº 50830.000263/94);
Estado de Santa Catarina, outorgada pelo Decreto XX - Rádio Sociedade Seberi Ltda., a partir de 7
nº 87.402, de 13 de julho de 1982, à Rádio Verde de outubro de 1997, na cidade de Seberi, Estado do Rio
Vale de Braço do Norte Ltda., autorizada a mudar Grande do Sul, outorgada pelo Decreto nº94.ZS0, de 10
sua denominação social para a atual, conforme de agosto de 1987 (Processo nº 53790.000887/97);
Exposição de Motivos nº 146, de 20 de maio de XXI- Rádio Difusora de Xanxerê Ltda., a partir de
1998, do Ministério das Comunicações (Processo 5 de agosto de 1992, na cidade de Xanxerê, Estado de
,nº 29820.000434/92); Santa Catarina, outorgada pelo Decreto n!l 87.316, de

XIV - Rádio Sideral Ltda., a partir de 1º de maio 21 de junho de 1982 (Processo nº29820.000348/92).
de 1994, na cidade de Getúlio Vargas, Estado do Rio Art. 2º Fica renovada a concessão das entida-
Grande do Sul, outorgada pela Portaria MVOP n!l969, des abaixo mencionadas, para explorar, sem direi-
de 18 de novembro de 1948, e renovada pelo Decreto to de exclusividade, pelo prazo de quinze anos,
nº 90.422, de 8 de novembro de 1984 (Processo nº serviço de radiodifusão de sons e imagens (televi-
53790.000206/94); são):

XV - Rádio Cruzeiro Ltda., a partir de 16 de ju- I _ TV SBT _ Canal 5 de Porto Alegre S/A, a
nho de 1991, na cidade de Cruzeiro, Estado de São partir de 20 de agosto de 1996, na cidade de Porto
,Paulo, outorgada originariamente à Emissoras do Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, outorgada
'Vale Ltda., conforme Portaria MC nº 111, de 11 de ju- pelo Decreto nº 85.841, de 25 de março de 1981, à
nho de 1981, autorizada a passar à condição de con- SBT _ Sistema Brasileiro de Televisão S.C. Ltda.,
cessionária em virtude de aumento de potência de autorizada a mudar sua denominação social para a
sua estação transmissora, conforme Decreto nº atual, conforme Portaria nº 285, de 28 de abril de
86.835, de 12 qe janeiro de 1982, transferida para a 1986, do Diretor da Diretoria Regional do Departa-
concessionária de que trata este inciso, conforme mento Nacional de Telecomunicações em São Pau-
Exposição de fv1otivos nº 259, de 6 de novembro de lo (Processo nº 53830.000562/96);.
1984, do Ministério das Comunicações (Processo n

Q
11 _ TV SBT _ Canal 5 de Belém S/A, a partir de

29100.000221/91); 20 de agosto de 1996, na cidade de Belém, Estado do
XVI- Sociedade Rádio Santamariense Ltda., a Pará, outorgada pelo Decreto nº 85.841, de 25 de

partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de Santa março de 1981, à SBT _ Sistema Brasileiro de Televi-
Maria Estado do Rio Grande do Sul, outorgada pelo são S.C. Ltda., autorizada a mudar sua denominação
Decreto nº44.116, de 24 de julho de 1958, e renovada social para a atual, conforme Portaria nº286, de 28 de
pelo Decreto nº 89.543, de 11 de abril de 1984 (Pro- abril de 1986, do Diretor da Diretoria Regional do De-
cesso nº 50790.000855/93); partamento Nacional de Telecomunicações em São

XVII - Central de Rádio e Notícias de Itatiba Paulo (Processo nº 53830.000560/96);
Ltda., a partir de 1º de maio de 1994, na cidade de Ita- 111 _ Televisão Bandeirantes de Presidente Pru-
tiba, Estado de São Paulo, outorgada pela Portaria dente Ltda., a partir de 31 de julho de 1996, na cidade
MVOP nº 926, de 19 de outubro de 1951, renovada de Presidente Prudente, Estado de São Paulo, outor-
pelo Decreto nº 91.571, de 23 de agosto de 1985, e gada pelo Decreto nº 86.069, de 3 de junho de 1981
autorizada a mudar sua denominação social para a (Processo nº 53830.000512196).
atual, conforme Exposição de Motivos nº 298, de 12
de novembro de 1998, do Ministério das Comunica- Art. 3º A exploração do serviço de radiodifu-
çóes (Processo nº 50830.000222194); são, cujas concessões são renovadas por este De-

XVIII- Rádio Difusora de Uberaba Ltda., a partir ereto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Teleco-
de 24 de novembro de 1993, na cidade de Uberaba, munícações, leis subseqüentes e seus regulamen-
Estado de Minas Gerais, outorgada pelo Decreto nº tos.



MENSAGEM Nº 817/00

TVR Nº 47, DE 2000
(Do Poder Executivo)

Brasília, 13 de junho de 2000

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília - DF.

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante do Decreto de 28 de abril de 2000, que
"Renova concessão das entidades que menciona,
para explorar serviços de radiodifusão, e dá outras
providências".

Atenciosamente, - Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.
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Art. 4º A renovação da concessão somente de radiodifusão, e dá outras providências". As entida-
produzirá efeitos legais após deliberação do Con- des mencionadas são as seguintes:
gresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 1 - Rádio Sociedade Tupanciretã Uda., a partir
da Constituição. de 1º de maio de 1994, na cidade de Tupanciretã - RS;

Art. 5º Este decreto entra em vigor na data de 2 - Rádio Curimataú de Nova Cruz Ltda., a partir
sua publicação. de 8 de agosto de 1997, na cidade de Nova Cruz - RN;

Brasília, 28 de abril de 2000; 179º da Indepen- 3 - Rádio Clube Jacareí Uda., a partir de 1º de
dência e 112º da República. - FERNANDO maio de 1994, na cidade de Jacareí - SP;
HENRIQUE CARDOSO - Pimenta da Veiga. 4 - Empresa de Radiodifusão Tupinambás
Aviso nº 999-C. Civil. Ltda., a partir de 4 de outubro de 1998, na cidade de

Dourados - MS;

5 - Rádio Difusora Serra dos Cristais Uda:-;cr
partir de 20 de setembro de 1997, na cidade de Cris
talina- GO;

6 - Rádio Difusora de Barra do Garças Limitada,
a partir de 18 de agosto de 1993, na cidade de Barra
do Garças - MT;

7 - Rádio Nova São Manuel Uda., a partir de 25
de março de 1992, na cidade de São Manuel- SP;

8 - Rádio São João do Sudoeste do Paraná
Ltda., a partir de 27 de junho de 1996, na cidade de
São João - PR;

9 - Rádio Independente de Barretos Uda, a par
tir de 1º de maio de 1994, na cidade de Barretos - SP;

10- Rádio Pirajuí Uda., a partir de Iºde maio de
1994, na cidade de Pirajuí - SP;

11 - Rádio Difusora de Piracicaba S/A, a partir
de 1º de maio de 1994, na cidade de Piracicaba - SP;

12 - Fundação Espírita André Luiz, a partir de 1º
de maio de 1994, na cidade de Guarulhos - SP;

13 - Rádio Verde Vale Uda., a partir de 14 de
setembro de 1992, na cidade de Braço do Norte - SC;

14 - Rádio Sideral Uda., a partir de 1º de maio
de 1994, na cidade de Getúlio Vargas - RS;

15 - Rádio Cruzeiro Ltda., a partir de 16 de ju
nho de 1991, na cidade de Cruzeiro - SP;

16 - Sociedade Rádio Santamariense Ltda., a
partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de Santa
Maria- RS;

17- Central de Rádio e Notícias de Itatiba Ltda., a
partir de 1º de maio de 1994, na cidade de Itatiba - SP;

18 - Rádio Difusora de Uberaba Ltda., a partir de
24 de novembro de 1993, na cidade de Uberaba - MG;

19 - Rádio Cultura de Campinas Uda., a partir
de 1º de maio de 1994, na cidade de Campinas - SP;

20 - Rádio Sociedade Seberi Uda., a partir de 7
de outubro de 1997, na cidade de Seberi - RS;

21 - Rádio Difusora de Xanxerê Uda., a partir
de 5 de agosto de 1992, na cidade de Xanxerê - SC;

Submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato constante do Decreto de
28 de abril d~ 2000 que renova concessão
da Central Rádio e Notícias de Itatiba
Ltda., a partir de 1º de maio de 1994, para
explorar, sem direito de exclusividade,
pelo prazo de dez anos, serviço de radio
difusão sonora em onda média, na cidade
de Itatiba, Estado de São Paulo.

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática; e de Cons
tituição e Justiça e de Redação (art. 54.)

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado

com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom
panhado de exposição de motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante do De
creto de 28 de abril de 2000, que "Renov:l concessão
das ~ntidades que menciona, para explorar serviços



Brasília, 25 de abril de 2000

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência o

incluso projeto de decreto que trata da renovação de
concessões, outorgadas às entidades abaixo relacio
nadas, para explorar serviço de radiodifusão, nas lo
calidades e unidades da Federação indicadas:

• Rádio Sociedade Tupanciretã Ltda., concessi
onária de serviço de radiodifusão sonora em onda
média na cidade de Tupanaretâ, Estado do Rio Gran
de do Sul (Processo nº 53790.000031 /94));

• Rádio Curimataú De Nova Cruz Ltda., conces
sionária de serviço de radiodifusão sonora em onda
média na cidade de Nova Cruz, Estado do Rio Grande
do Norte (Processo nº 53780.000094/97);

• Rádio Clube Jacareí Ltda., concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda média na ci
dade de Jacareí, Estado de São Paulo (Processo nº
50830.001549/93);

• Empresa de Radiodifusão Tupinambás Ltda.,
concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Dourados, Estado do Mato
Grosso do Sul (Processo nº 53700.000896/98);

• Rádio Difusora Serra dos Cristais Ltda., con
cessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Cristalina, Estado de Goiás
(Processo nº 53670.000390/97);

• Rádio Difusora de Barra do Garças Limitada,
concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Barra do Garças, Estado do
Mato Grosso (Processo nº 53690.000013/93);

• Rádio Nova São Manuel Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda média na
cidade de São Manuel, Estado de São Paulo (Proces
so nº 29830.000024/92);

• Rádio São João do Sudoeste do Paraná Ltda.,
concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de São João, Estado do Para
ná (Processo nº 53740.0001 08/96);
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22 - TV SBT - Canal 5 de Porto Alegre S/A, a • Rádio Independente de Barretos Ltda., con-
partir de 20 de agosto de 1996, na cidade de Porto cessionária de serviço de radiodifusão sonora em
Alegre - RS; onda média na cidade de Barretos, Estado de São

23- TV SBT -Canal5 de Belém S/A, a partir de Paulo (Processo nº50830.000211/94);
20 de agosto de 1996, na cidade de Belém - PA; • Rádio Pirajui Ltda., concessionária de serviço

24 - Televisão Bandeirantes de Presidente Pru- de radiodifusão sanora em onda média na cidade de
dente Ltda., a partir de 31 de julho de 1996, na cidade Pirajuí, Estado de São Paulo (Processo nº
de Presidente Prudente - SP. 50830.000282/94);

Brasília, 13 de junho de 2000. - Fernando Hen- • Rádio Difusora de Piracicaba S/A concessio-
rique Cardoso. nária de serviço de radiodifusão sonora e'm onda mé·
Em nº 119/MC dia na cidade de Piracicaba, Estado de São Paulo

(Processo nº 50830.000152/94);

• Fundação Espírita André Luiz, concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda média na
cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo (Pracesso
nº 50830.000295/94);

• Rádio Verde Vale Ltda., concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda média na ci
dade de Braço do Norte, Estado de Santa Catarina
(Processo nº 29820.000434/92);

• Rádio Sideral Ltda., concessionária de serviço
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Getúlio Vargas, Estado do Rio Grande do Sul (Pro
cesso nº 53790.000206/94);

• Rádio Cruzeiro Ltda., concessionária de servi
ço de radiodifusão sonora em onda média na cidade
de Cruzeiro, Estado de São Paulo (Processo nº
29100.000221/91 );

• Sociedade Rádio Santamariense Ltda., con
cessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Santa Maria, Estado do Rio
Grande do Sul (Processo nº 50790.000855/93);

• Central de Rádio e Notfcias de Itatiba Ltda.,
concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Itatiba, Estado de São Paulo
(Processo nº 50830.000222194);

• Rádio Difusora de Uberaba Ltda., concessio
nária de serviço de radiodifusão sonora em onda mé
dia na cidade de Uberaba, Estado de Minas Gerais
(Processo nº 5071 0.000749/93);

• Rádio Cultura de Campinas Ltda., concessio
nária de serviço de radiodifusão sonora em onda mé·
dia na cidade de Campinas, Estado de São Paulo
(Processo nº 50830.000263/94);

• Rádio Sociedade Seberi Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda média na
cidade de Seberi, Estado do Rio Grande do Sul (Pro
cesso nº 53790.000887/97);

• Rádio Difusora de Xanxerê Ltda., concessio
nária de serviço de radiodifusão sonora em onda mé-



DECRETO DE 28 DE ABRIL DE 2000

Respeitosamente, - Pimenta da Veiga MinIstro
de Estado das Comunicações,

Renova concessão das entidades
que menciona, para explorar serviços de
radiodifusão, e dá outras providências.

O Presidente da República, no uso das atrlbLII
ções que lhe conferem os arts. 84, InCISO IV, e 223,
caput, da ConstItUIção, 33, § 3º, da Lei nº 4.117, de
27 de agosto de 1962, e 6Q da Lei nº5.785, de 23 de
junho de 1972, e tendo em vista o disposto no art
6º, inCISO I, do Decreto nº 88.066, de 26 de Janeiro
de 1983,

Decreta:
Art. 1º Fica renovada a concessão das entida

des abaixo mencionadas, para explorar, sem direito
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dia na cidade de Xanxerê, Estado de Santa Catanna de exclusividade, pelo prazo de dez anos, serviço de
(Processo nº 29820.000348/92); radiodifusão sonora em onda média:

• TV SBT- Canal 5 de Porto Alegre S/A, con- 1- Rádio Sociedade Tupanciretã Ltda., a par-
cessionária de servIço de radiodifusão de sons e tir de 1Q de maio de 1994, na cidade de Tupancire-
imagens (televisão) na cidade de Porto Alegre, Esta- tã, Estado do Rio Grande do Sul, outorgada pela
do do Rio Grande do Sul (Processo nQ Portana MVOP nQ 432, de 29 de abnl de 1955, e re-
53830.000562/96); novada pelo Decreto nQ 89.629, de 8 de maio de

• TV SBT - Canal 5 de Belém S/A, concesslo- 1984 (Processo nº 53790.000031/94);
nána de serviço de radiodifusão de sons e Imagens 11- Rádio Curimataú de Nova Cruz Ltda., a par-
(televisão) na cidade de Belém, Estado do Pará tlr de 8 de agosto de 1997, na cidade de Nova Cruz,
(Processo nº 53830.000560/96); Estado do Rio Grande do Norte, outorgada pelo De-

• Televisão Bandeirantes de Presidente Pruden- creto nº 79.801, de 8 de junho de 1977, e renovada
te Ltda, concesslonána de serviço de radiodifusão de pelo Decreto nº 96.867, de 29 de setembro de 1988
sons e imagens (televisão) na cidade de Presidente (Processo nº 53780.000094/97);
Prudente, Estado de São Paulo (Processo nº 1I1 R .d' CI b J ' Ltd rt' d 10
53830000512/96) - a 10 u e acarel a., a pa Ir e -

. . _ ,_, de maio de 1994, na Cidade de Jacareí, Estado de
2. Observo que a renovaça? do prazo de ~'ge..ncl~ São Paulo, outorgada pela Portaria MVOP nº 155,

da~ outorgas para .e~plorar s.ervlços de r:dlodlfusao e de 16 de fevereiro de 1950, e renovada pelo Decre-
reg~da pelas dlsposlçoes contidas~a Lei n- 5.785, de 23 to nº 91.011, de 27 de fevereiro de 1985 (Processo
de junho de 1972, e no Decreto n- 88.068, de 26 de ja- nº 50830.001549/93);
neiro de 1983, que a regulamentou. IV E d R d d'f - li b'- mpresa e a 10 I usao uplnam as

3. Cumpre ressaltar que os pedidos foram Ltda., a partir de 4 de outubro de 1998, na cidade de
analis~dos pelos órgãos técnicos deste Mlnisténo Dourados, Estado do Mato Grosso do Sul, outorgada
e conSiderados de acordo com os diSPOSitiVOS le- pelo Decreto nº 96.647, de 5 de setembro de 1988
gais aplicáveiS, demonstrando possuir as entida- (Processo nQ 53700.000896/98)'
des as qualificações necessánas à renovação da '
concessão. V - RádiO Dlfusora Serra dos Cnstals Ltda., a

4. Nessa conformidade, e em observânCia ao partir de 20 de setembro de 1997, na cidade de
que dispõem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regula- Cristalina, Estado de Goiás, outorgada pelo Decreto
menta, Decreto nQ 88.066, de 1983, submeto o assun- n

Q

80.230, de 25 de agosto de 1977, e renovada
to à superior consideração de Vossa Excelência para pelo Decreto nº 95.258, de 19 de novembro de 1987
decisão e submissão da maténa ao Congresso Naclo- (Processo nº 53670.000390/97);
nal, em cumprimento ao § 3Q do art. 223 da Constltui- VI - Rádio Difusora de Barra do Garças
- Limitada, a partir de 18 de agosto de 1993, na cidadeçao.

de Barra do Garças, Estado do Mato Grosso, outorga-
da pelo Decreto nQ 88.445, de 29 de junho de 1983
(Processo nº 53690.000013/93);

VII - Rádio Nova são Manuel Ltda., a partir
de 25 de março de 1992, na cidade de São Manu
el, Estado de São Paulo, outorgada pelo Decreto
nº 86.961, de 25 de fevereiro de 1982 (Processo
nº 29830.000024/92);

VIII - Rád,o são João do Sudoeste do Paraná
Ltda., a partir de 27 de junho de 1996, na cidade de
São João, Estado do Paraná, outorgada pela Portana
MC nº 176, de 25 de junho de 1986, e autonzada a
passar à condição de concesslonána em Virtude de
aumento de potênCia de sua estação transmissora,
conforme ExpoSição de Motivos nQ 112, de 12 de se
tembro de 1994, do Ministério das Comunicações
(Processo nQ 53740.000108/96);
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IX - Rádio Independente de Barretos Ltda., a sua estação transmissora, conforme Decreto nº

partir de 1º de maio de 1994, na cidade de Barretos, 86.835, de 12 de janeiro de 1982, transferida para a
Estado de São Paulo, outorgada pela Portaria MVOP concessionária de que trata este inciso, conforme
nº 31-6, de 21 de janeiro de 1961, e renovada pelo Exposição de Motivos nº 259, de 6 de novembro de
Decreto nº 89.553, de 12 de abril de 1984 (Processo 1984, do Ministério das Comunicações (Processo nº
nº 50830.000211/94); 29100.000221/91);

X- Rádio PirajufUda., a partir de 12 de maio de XVI- Sociedade Rádio Santamariense Ltda., a
1994, na cidade de Pirajuí, Estado de São Paulo, ou- partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de Santa
torgada pela Portaria MVOP nº 239, de 11 de março Maria, Estado do Rio Grande do Sul, outorgada pelo
de 1946, renovada pela Portaria MC nº 251, de 9 de Decreto nº44.116, de 24 de julho de 1958, e renovada
outubro de 1985, e autorizada a passar à condição de pelo Decreto nº 89.543, de 11 de abril de 1984 (Pro-
concessionária em virtude de aumento de potência cesso nº 50790.000855/93);
de sua estação transmissora, conforme Exposição de XVII - Central de Rádio e Notícias de Itatiba
Motivos nº 92, de 16 de maio de 1996, do Ministério Ltda., a partir de 12 de maio de 1994, na cidade de Ita-
das Comunicações (Processo nº 50830.000282/94); tiba, Estade--ee -São-Paulo, otltorgada pela Portaria

XI- Rádio Difusora de Piracicaba S/A, a partir MVOP nº 926, de 19 d_e outubro de 1951, renovada
de 1ºde maio de 1994,· na·cidade-de Piracicaba, Esta- pelo Decreto nº 91.571, de 23 de agosto de 1985, e
do de São Paulo, outorgada pela Portaria MVOP nº autorizada a mudar sua denominação social para a
41, de 22 de janeiro de 1948, e renovada pelo Decreto atual, conforme Exposição de Motivos nº 298, de 12
nº 89.406, de 29 de fevereiro de 1984 (Processo nº de novembro de 1998, do Ministério das Comunica-
50830.000152194); ções (Processo nº 50830.000222/94);

XII - Fundação Espírita André Luiz, a partir de XVIII- Rádio Difusora de Uberaba Ltda., a partir
1º de maio de 1994, na cidade de Guarulhos, Estado de 24 de novembro de 1993, na cidade de Uberaba,
de São Paulo, outorgada originariamente pela Porta- Estado de Minas Gerais, outorgada pelo Decreto nº
ria MVOP nº 420, de 26 de julho de 1956, à Rádio Di- 38.076, de 12 de outubro de 1955, e renovada pelo
fusora Hora Certa Ltda., cuja denominação social foi Decreto nº 96.845, de 28 de setembro de 1988 (Pro-
alterada para Rádio Boa Nova de Guarulhos Ltda., re- cesso nº 5071 0.000749/93);
novada pelo Decreto nº 89.590, de 27 de abril de XIX - Rádio Cultura de Campinas Ltda., a
1984, e transferida pelo Decreto de 10 de dezem- partir de 1º de maio de 1994, na cidade de Campi-
bro de 1997, para a concessionária de que trata nas, Estado de São Paulo, outorgada pela Portaria
este inciso (Processo nº 50830.000295/94); MVOP nº637, de 1º de janeiro de í952, e reiio·vada

XIII - Rádio Verde Vale Ltda., a partir de 14 de pelo Decreto nº 90.101, de 27 de agosto de 1984
setembro de 1992. na cidade de Braço do Norte, (Processo nº 50830.000263/94);
Estado de Santa Catarina, outorgada pelo Decreto XX - Rádio Sociedade Seberi Ltda., a partir
nº 87.402, de 13 de julho de 1982, à Rádio Verde de 7 de outubro de 1997. na cidade de Seberi,
Vale de Braço do Norte Ltda., autorizada a mudar Estado do Rio Grande do Sul, outorgada pelo De-
sua denominação social para a atual, conforme ereto nº 94.750. de 10 de ag..Qsto....da1987 (prOGeS-

-Exposição-de-Motivos /I!rf"4ô, de 20 de maio de so nº 53790.000887/97);
1998, do Ministério das Comunicações (Processo XXI - Rádio Difusora De Xanxerê Ltda., a
nº 29820.000434/92); partir de 5 de agosto de 1992, na cidade de Xan-

XIV - Rádio Sideral Ltda., a partir de 1º de maio xerê, Estado de Santa Catarina, outorgada pelo
de 1994, na cidade de Getúlio Vargas. Estado do Rio Decreto nº 87.316, de 21 de junho de 1982 (Pro-
Grande do Sul, outorgada pela Portaria MVOP nº969, cesso nº 29820.000348/92).
de 18 de novembro de 1948, e renovada pelo Decreto o ' _.
nº 90.422, de 8 de novembro de 1984 (Processo nº Art. 2: Fica ren.ovada a concessao das entl-
53790.000206/94); d~d~s abaiXO me.n~lonadas, para explorar, ~em

XV R 'd' C . Ltd t' d 16 d . dIreito de exclUSIvIdade, pelo prazo de qUinze
- a 10 ruzelro a., a par Ir e e JU- . d d' d'f - d .

h d 1991 'd d d C . E t d d S- anos, serviço e ra 10 I usao e sons e Imagensn o e , na CI a e e ruzelro, S a o e ao (t I . - )
P I d '" t' E . d e eVlsao :au o, outorga a ongmanamen e a mlssoras o
Vale Ltda., conforme Portaria MC nº 111, de 11 de ju- I - TV SBr - Canal 5 De Porto Alegre .S/AJ _.ª

-RRG-OO·1981 , autorizada a passar à condição de con- partir de 20 de agosto de 1996, na cidade de Porto
cessionária em virtude de aumento de potência de Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, outorgada



TVR Nº 48, DE 2000
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM Nº 817/00

Submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato constante do Decreto de 28
de abril de 2000 que renova concessão da
Rádio Difusora de Uberaba Ltda., a partir
de 24 de novembro de 1993, para explorar,
sem direito de exclusividade, pelo prazo
de dez anos, serviço de radiodifusão so
nora em onda média, na cidade de Ubera
ba, Estado de Minas Gerais•

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática; e de Cons
tituição e Justiça e de Redação (art. 54.)

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado

com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom
panhado de exposição de motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante do De
creto de 28 de abril de 2000, que "Renova concessão
das entidades que menciona, para explorar serviços
de radiodifusão, e dá outras providências". As entida
des mencionadas são as seguintes:

1 - Rádio Sociedade Tupanciretã Ltda., a partir de
1º de maio de 1994, na cidade de Tupanciretã - RS;

2 - Rádio Curimataú de Nova Cruz ltda., a partir
de 8 de agosto de 1997, na cidade de Nova Cruz - RN;

3 - Rádio Clube Jacareí Ltda., a partir de 1º de
maio de 1994, na cidade de Jacareí - SP;

4 - Empresa de Radiodifusão Tupinambás
Ltda., a partir de 4 de outubro de 1998, na cidade de
Dourados - MS;

5 - Rádio Difusora Serra dos Cristais Ltda., a partir
de 20 de setembro de 1997, na cidade de Cristalina- GO;

6 - Rádio Difusora de Barra do Garças Limitada,
a partir de 18 de agosto de 1993, na cidade de Barra
do Garças - MT;

7 - Rádio Nova São Manuel Ltda., a partir de 25
de março de 1992, na cidade de São Manuel - SP;

8 - Rádio São João do Sudoeste do Paraná
Ltda., a partir de 27 de junho de 1996, na cidade de
São João - PR;

9 - Rádio Independente de Barretos Ltda., a partir
de 1º de maio de 1994, na cidade de Barretos - SP;

10- Rádio Pirajuí Ltda., a partir de Iº de maio de
1994, na cidade de Pirajuí - SP;

Brasília, 13 de junho de 2000

A Sua Excelência o Senhor
Deputado UBIRATAN AGUIAR
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília - DF

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante do Decreto de 28 de abril de 2000, que
"Renova concessão das entidades que menciona,
para explorar serviços de radiodifusão, e dá outras
providências".
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pelo Decreto nº 85.841, de 25 de março de 1981, à Atenciosamente, - Pedro Parente, Chefe da
SBT - Sistema Brasileiro de Televisão S.C. Ltda., Casa Civil da Presidência da República.
autorizada a mudar sua denominação social para a
atual, conforme Portaria nº 285, de 28 de abril de
1986, do Diretor da Diretoria Regional do Departa
mento Nacional de Telecomunicações em São Pau
lo (Processo nº 53830.000562/96);.

11 - TV SBT - Canal 5 De Belém S/A, a partir
de 20 de agosto de 1996, na cidade de Belém, Esta
do do Pará, outorgada pelo Decreto nº 85.841, de
25 de março de 1981, à SBT - Sistema Brasileiro de
Televisão S.C. Ltda., autorizada a mudar sua deno
minação social para a atual, conforme Portaria nº
286, de 28 de abril de 1986, do Diretor da Diretoria
Regional do Departamento Nacional de Telecomuni-

.-eações em São Paulo (Processo nº
53830.000560/96);

11I - Televisão Bandeirantes De Presidente
Prudente Ltda., a partir de 31 de julho de 1996,
na cidade de Presidente Prudente, Estado de São
Paulo, outorgada pelo Decreto nº 86.069, de 3 de ju
nho de 1981 (Processo nº 53830.000512196).

Art. 3º A exploração do serviço de radiodifusão,
cujas concessões são renovadas por este decreto,
reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunica
ções, leis subseqüentes e seus regulamentos.

Art. 4º A renovação da concessão somente pro
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constitui
ção.

Art. 5º Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação.

Brasília, 28 de abril de 2000; 179º da Indepen
dência e 112º da República. - FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO - Pimenta da Veiga.

-.Aviso nº 999-C. Civil.
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11 - Rádio Difusora de Piracicaba S/A, a partir • Rádio Clube Jacareí Lida., concessionária de
de 1º de maio de 1994, na cidade de Piracicaba - SP; serviço de radiodifusão sonora em onda média na ci-

12 - Fundação Espírita André Luiz, a partir de 1º dade de Jacareí, Estado de São Paulo (Processo nº
de maio de 1994, na cidade de Guarulhos - SP; 50830.001549/93);

13 - Rádio Verde Vale Ltda., a partir de 14 de • Empresa de Radiodifusão Tupinambás ltda.,
setembro de 1992, na cidade de Braço do Norte - SC; concessionária de serviço de radiodifusão sonora em

14- Rádio Sideralltda. a partir de 1º de maio de onda média na cidade de Dourados, Estado do Mato
1994, na cidade de Getúlio Vargas - RS; Grosso do Sul (Processo nº 53700.000896/98);

15 - Rádio Cruzeiro ltda., a partir de 16 de ju- • Rádio Difusora Serra dos Cristais Ltda., con-
nho de 1991, na cidade de Cruzeiro - SP; cessionária de serviço de radiodifusão sonora em

16 - Sociedade Rádio Santamariense ltda., a onda média na cidade de Cristalina, Estado de Goiás
partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de Santa (Processo nº 53670.000390/97);
Maria - RS; • Rádio Difusora de Barra do Garças Limitada,

17 - Central de Rádio e Notícias de Itatiba Ltda., a concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
partir de 1º de maio de 1994, na cidade de Itatiba - SP; onda média na cidade de Barra do Garças, Estado do

18 - Rádi'o Difusora de Uberaba ltda., a par- Mato Grosso (Processo nº 53690.000013/93);
tir de 24 de novembro de 1993, na cidade de Ube- • Rádio Nova São Manuel Ltda., concessionária
raba - MG; de serviço de radiodifusão sonora em onda média na

19 - Rádio Cultura de Campinas ltda., a partir cidade de São Manuel, Estado de São Paulo (Proces-
de 1º de maio de 1994, na cidade de Campinas - SP; so nº 29830.000024/92);

20 - Rádio Sociedade Seberi Ltda., a partir de 7 • Rádio São João do Sudoeste do Paraná Lidr..,
de outubro de 1997, na cidade de Seberi - RS; concessionária de serviço de radiodifusão sonora em

21 - Rádio Difusora de Xanxerê Ltda., a partir onda média na cidade de São João, Estado do Para-
de 5 de agosto de 1992, na cidade de Xanxerê-SC; ná (Processo nº 53740.0001 08/96);

22 - TV SBT - Canal 5 de Porto Alegre S/A, a • Rádio Independente de Barretos Ltda., con-
partir de 20 de agosto de 1996, na cidade de Porto cessionária de serviço de radiodifusão sonora em
Alegre - RS; onda média na cidade de Barretos, Estado de São

23- TV SBT -Canal5 de Belém SIA, a partir de Paulo (Processo nº50830.000211/94);
20 de agosto de 1996, na cidade de Belém - PA;

• Rádio Pirajuí ltda., concessionária de serviço
24 - Televisão Bandeirantes de Presidente Pru- de radiodifusão sonora em onda média na cidade de

dente Ltda., a partir de 31 de julho de 1996, na cidade Pirajuí, Estado de São Paulo (Processo nº
de Presidente Prudente - SP. 50830.000282/94);

Brasília, 13 de junho de 2000. - Fernando Hen- • Rádio Difusora De Piracicaba S/A, concessio-
rique Cardoso.

nária de serviço de radiodifusão sonora em onda mé-
Em nº 119/MC dia na cidade de Piracicaba, Estado de São Paulo

Brasília, 25 de abril de 2000 (Processo nº 50830.000152/94);

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, • Fundação Espírita André Luiz, concessionária
Submeto à consideração de Vossa Excelência o de serviço de radiodifusão sonora em onda média na

incluso projeto de decreto que trata da renovação de cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo (Processo
concessões, outorgadas às entidades abaixo relacio- nº 50830.000295/94);
nadas, para explorar serviço de radiodifusão, nas 10- • Rádio Verde Vale Ltda., concessionária de
calidades e unidades da Federação indicadas: serviço de radiodifusão sonora em onda média na ci-

• Rádio Socied~de Tupanciretã Ltda., concessi- dade de Braço do Norte, Estado de Santa Catarina
onária de serviço de ·radiodifusão sonora em onda (Processo nº 29820.000434/92);
média na cidade de Tupanciretã, Estado do Rio Gran- • Rádio SideraIUda., concessionária de serviço
de do Sul (Processo nº 53790.000031/94)); de radiodifusão sonora em onda média na cidade de

• Rádio Curimataú de Nova Cruz Uda., conces- Getúlio Vargas, Estado do Rio Grande do Sul (Pro-
sionária de serviço de radiodifusão sonora em onda cesso nº 53790.000206/94);
média na cidade de Nova Cruz, Estado do Rio Grande • Rádio Cruzeiro Ltda., concessionáriá de servi-
do Norte (Processo nº 53780.000094/97); ço de radiodifusão sonora em onda média na cidade
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de Cruzeiro, Estado de São Paulo (Processo nº
29100.000221/91 );

• Sociedade Rádio Santamariense Ltda., con
cessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Santa Maria, Estado do Rio
Grande do Sul (Processo nº 50790.000855/93);

• Central de Rádio e Notícias de Itatiba Ltda.,
concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de ltatiba, Estado de São Paulo
(Processo nº 50830.000222/94);

•. Rádio Difusora de Uberaba Uda., concessio
nária de serviço de radiodifusão sonora em onda mé
dia na cidade de Uberaba, Estado de Minas Gerais
(Processo nº 5071 0.000749/93);

• Rádio Cultura de Campinas Uda., concessio
nária de serviço de radiodifusão sonora em onda mé
dia na cidade de Campinas, Estado de São Paulo
(Processo nº 50830.000263/94);

• Rádio Sociedade Seberi Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda média na
cidade de Seberi, Estado do Rio Grande do Sul (Pro
cesso nº 53790.000887/97);

• Rádio Difusora de Xanxerê Uda., concessio
nária de serviço de radiodifusão sonora em onda mé
dia na cidade de Xanxerê, Estado de Santa Catarina
(Processo nº 29820.000348/92);

• TV SBT - Canal 5 de Porto Alegre S/A, con
cessionária de serviço de radiodifusão de sons e ima
gens (televisão) na cidade de Porto Alegre, Estado do
Rio Grande do Sul (Processo nº 53830.000562/98);

• TV SBT - CanaiS de Belém S/A, concessioná
ria de serviço de radiodifusão de sons e imagens (te
levisão) na cidade de Belém, Estado do Pará (Proces
so nº 53830.000580/96);

• Televisão Bandeirantes de Presidente Pruden
te Uda., concessionária de serviço de radiodifusão de
sons e imagens (televisão) na cidade de Presidente
Prudente, Estado de São Paulo (Processo nQ

53830.000512196).

2. Observo que a renovação do prazo de vigên
cia das outorgas para explorar serviços de radiodifu
são é regida pelas disposições contidas na Lei n9

5.785, de 23 de junho de 1972, e no Decreto n9

88.066, de 26 de janeiro de 1983, que a regulamen
tou.

3. Cumpre ressaltar que os pedidos foram anali·
sados pelos órgãos técnicos deste Ministério e consi·
derados de acordo com os dispositivos legais aplicá
velE, demonstrando possuir as entidades as qualifica
ções necessárias à renovação da concessão.

4. rJessa conformidade, e em observância ao
que dispõem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regula
mento, Decreto nº88.066, de 1983, submeto o assun
to à superior consideração de Vossa Excelência para
decisão e submissão da matéria ao Congresso Naci
onal, em cumprimento ao § 39 do art. 223 da Constitu
ição.

Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Minis
tro de Estado das Comunicações.

DECRETO DE 28 DE ABRIL DE 2000

Renova concessão "das entidades
que menciona, para explorar serviços de
radiodifusão, e dá outras providências.

O Presidente da República, no: uso das atribui
ções que lhe conferem os arts. 84, inqiso 1\1, e 223, ca~
put, da Constituição, 33, § 3º, da Lei n9 4.117, de 27
de agosto de 1962, e 6º da Lei nº 5.185, de 23 de ju
nho de 1972, e tendo em vista o disposto no art. 6º, in
ciso I, do Decreto nº88.066, de 26 de janeiro de 1983,

Decreta:
Art. 1º Fica renovada a concessão das entida

des abaixo mencionadas, para explorar, sem direito
de exclusividade, pelo prazo de dez anos, serviço de
radiodifusão sonora em onda média:

1- Rádio Sociedade Tupanciretã Uda., a partir
de 1º de maio de 1994, na cidade de Tupanciretã,
Estado do Rio Grande do Sul, outorgada pela Portaria
MVOP nº432, de 29 de abril de 1955, e renovada pelo
Decreto nº 89.629, de 8 de maio de 1984 (Processo
nº 53790.000031/94);

11- Rádio Curimataú de Nova Cruz Uda., a par·
tir de 8 de agosto de 1997, na cidade de Nova Cruz,
Estado do Rio Grande do Norte, outorgada pelo De·
ereto nº 79.801, de 8 de junho de 1977, e renovada
pelo Decreto nº 96.867, de 29 de setembro de 198E,
(Processo nº 53780.000094/97);

111 - Rádio Clube Jacareí Ltda., a partir de 19 de
maio de 1994, na cidade de Jacaref, Estado de São Pau
lo, outorgada pela Portaria MVOP nº 155, de 16 de feve
reiro de 1950, e renovada pelo Decreto nº 91.011, de 27
de fevereiro de 1985 (Processo nº 50830.001549/93);

IV - Empresa de Radiodifusão Tupinambás
Ltda., a partir de 4 de outubro de 1998, na cidade de
Dourados, Estado do Mato Grosso do Sul, outorgada
pelo Decreto nº 96.647, de 5 de setembro de 1988
(Processo n2 53700.000896/98);

V - Rádio Difusora Serra dos Cristais Ltda., a
partir de 20 de setembro de 1997, na cidade de
Cristalina, Estado de Goiás, outorgada pelo Decre
to nº 80.230, de 25 de agosto de 1977, e renovada
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pelo Decreto nº 95.258, de 19 de novembro de 1987
(Processo nº 53670.000390/97);

VI - Rádio Difusora de Barra do Garças Limita
da, a partir de 18 de agosto de 1993, na cidade de
Barra do Garças, Estado do Mato Grosso, outorgada
pelo Decreto nº 88.445, de 29 de junho de 1983 (Pro
cesso nº 53690.000013/93);

VII - Rádio Nova são Manuel Ltda., a partir
de 25 de março de 1992, na cidade de São Manu
el, Estado de São Paulo, outorgada pelo Decreto
nº 86.961, de 25 de fevereiro de 1982 (Processo
nº 29830.000024/92);
. VIII - Rádio são João do Sudoeste do Paraná
Ltdá., a partir de 27 de junho de 1996, na cidade de
São JC?ão, Estado do Paraná, outorgada pela Portaria
MC nº 176, de 25 de junho de 1986, e autorizada a
passar à condição de concessionária em virtude de
aumento de potência de sua estação transmissora,
conforme Exposição de Motivos nº 112, de 12 de se
tembro de 1994, do Ministério das Comunicações
(Processo nº 53740.000108/96);

IX - Rádio Independente de Barretos Ltda., a
partir de 1º de maio de 1994, na cidade de Barretos,
Estado de São Paulo, outorgada pela Portaria MVOP
nº.31-B, de 21 de janeiro de 1961, e renovada pelo
'Decreto nº 89.553, de 12 de abril de 1984 (Processo
nº 50830.000211 194);

X - Rádio Pirajuí Ltda., a partir de 1º de maio de
1994, na cidade de Pirajuí, Estado de São Paulo, ou
torgada pela Portaria MVOP nº 239, de 11 de março
de 1946, renovada pela Portaria MC nº 251, de 9 de
outubro de 1985, e autorizada a passar à condição de
concessionária em virtude de aumento de potência
de sua estação transmissora, conforme Exposição de
Motivos nº 92, de 16 de maio de 1996, do Ministério
das Comunicações (Processo nº 50830.000282/94);

XI - Rádio Difusora De Piracicaba SIA, a partir
de 1º de maio de 1994, na cidade de Piracicaba, Esta
do de São Paulo, outorgada pela Portaria MVOP nº
41, de 22 de janeiro de 1948, e renovada pelo Decreto
nº 89.406, de 29 de fevereiro de 1984 (Processo nº
50830.000152194);

XII - Fundação Espírita André Luiz, a partir de
1º de maio de 1994, na cidade de Guarulhos, Estado
de São Paulo, outorgada originariamente pela Porta
ria MVOP nº 420, de 26 de julho de 1956, à Rádio Di
fusora Hora Certa Ltda., cuja denominação social foi
alterada para Rádio Boa Nova de Guarulhos Ltda., re
novada pelo Decreto nº 89.590, de 27 de abril de
1984, e transferida pelo Decreto de 10 de dezembro
de 1997, para a concessionária de que trata este incI
so (Processo nº 50830.000295/94);

XIII- Rádio Verde Vale Ltda., a partir de 14 de
setembro de 1992, na cidade de Braço do Norte,
Estado de Santa Catarina, outorgada pelo Decreto nº
87.402, de 13 de julho de 1982, à Rácio Verde Vale de
Braço do Norte Ltda., autorizada a mudar sua deno
minação social para a atual, conforme Exposição de
Motivos nº 146, de 20 de maio de 1998, do Ministério
das Comunicações (Processo nº 29820.000434/92);

XIV - Rádio Sideral Ltda., a partir de 1º de maio
de 1994, na cidade de Getúlio Vargas, Estado do Rio
Grande do Sul, outorgada pela Portaria MVOP nº969,
de 18 de novembro de 1948, e renovada pelo Decreto
nº 90.422, de 8 de novembro de 1984 (Processo nº
53790.000206/94);

XV - Rádio Cruzeiro Ltda., a partir de 16 de ju
nho de 1991, na cidade de Cruzeiro, Estado de São
paulo, outorgada originariamente à Emissoras do
Vale Ltda., conforme Portaria MC nº 111, de 11 de ju
nho de 1981, autorizada a passar à condição de con
cessionária em virtude de aumento de potência de
sua estação transmissora, conforme Decreto nº
86.835, de 12 de janeiro de 1982, transferida para a
concessionária de que trata este inciso, conforme
Exposição de Motivos nº 259, de 6 de novembro de
1984, do Ministério das Comunicações (Processo nº
29100.000221/91 );

XVI - Sociedade Rádio Santamariense Ltda., a
partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de Santa
Maria, Estado do Rio Grande do Sul, outorgada pelo
Decreto nº44.116, de 24 de julho de 1958, e renovada
pelo Decreto nº 89.543, de 11 de abril de 1984 (Pro
cesso nº 50790.000855,'g3);

XVII - Central De Rádio E Notícias De Itatiba
Ltda., a partir de 1º de maio de 1994, na cidade de Ita
tiba, Estado de São Paulo, outorgada pela Portaria
MVOP nº 926, de 19 de outubro de 1951, renovada
pelo Decreto nº 91.571, de 23 de agosto de 1985, e
autorizada a mudar sua denominação social para a
atual, conforme Exposição de Motivos nº 298, de 12
de novembro de 1998, do Ministério das Comunica
ções (Processo nº 50830.000222194);

XVIII - Rádio Difusora de Uberaba Ltda., a partir de
24 de novembro de 1993, na cidade de Uberaba, Estado
de Minas Gerais, outorgada pelo Decreto nº38.076, de 12
de outubro de 1955, e renovada pelo Decreto nº 96.845, de
28 de setembro de 1988 (Processo nº 5071 0.000749/93);

XIX - Rádio Cuttura de Campinas Ltda., a partir de
1º de maio de 1994, na cidade de Campinas, Estado de
São Paulo, outorgada pela Portaria MVOP nº 637, de 12
de janeiro de 1952, e renovada pelo Decreto nº90.1 01, de
27 de agosto de 1984 (Processo nº50830.000263/94);
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TVR N2 49, DE 2000
(Do PoderExecutivo)

MENSAGEM Nl! 817/00

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante do Decreto
de 28 de abril de 2000 que renova con
cessão da Rádio Cultural de Campinas
Ltda., a partir de 1l! de maio de 1994, para
explorar, sem direito de exclusividade,
pelo prazo de dez anos, serviço de radio
difusão sonora em onda média, na cida
de de Campinas, Estado de São Paulo.

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática; e de Cons
titUição e Justiça e de Redação (art. 54.)

Senhor Primeiro Secretário,

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do
Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante do Decreto de 28 de abril de 2000, que
"Renova concessão das entidades que menciona,
para explorar serviços de radiodifusão, e dá outras
providências".

Atenciosamente, - Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado

com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom-
J?~mhado de exposição de motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante do De
creto de 28 de abril de 2000, que "Renova concessão
das entidades que menciona, para explorar serviços
de radiodifusão, e dá outras providências". As entida
des mencionadas são as seguintes:

1 - Rádio Sociedade Tupanciretã Ltda., a partir de
1º de maio de 1994, na cidade de Tupanciretã - RS;

2 - Rádio Curimataú de Nova Cruz Ltda., a partir
de 8 de agosto de 1997, na cidade de Nova Cruz - RN;

3 - Rádio Clube Jacareí Ltda., a partir de 1º de
maio de 1994, na cidade de Jacareí - SP;

4 - Empresa de Radiodifusão Tupinambás
Ltda., a p-artirde 4 de outubro de 1998, na cidade-de
Dourados - MS;

Aviso nº 999 - C. Civil.

xx - Rádio Sociedade Seberi Ltda., a partir de 7 Deputado UBIRATAN AGUIAR
de outubro de 1997, na cidade de Seberi, Estado do Rio Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Grande do Sul, outorgada pelo Decreto nº94.750, de 10 Brasília - DF.
de agosto de 1987 (Processo nº53790.000887/97);

XXI- Rádio Difusora de Xanxerê Ltda., a partir de
5 de agosto de 1992, na cidade de Xanxerê, Estado de
Santa Catarina, outorgada pelo Decreto nº87.316, de 21
de junho de 1982 (Processo nº 29820.000348/92).

Art. 2º Fica renovada a concessão das entida
des abaixo mencionadas, para explorar, sem direito
de exclusividade, pelo prazo de quinze anos, serviço
de radiodifusão de sons e imagens (televisão):

1-TV SBT - Canal 5 de Porto Alegre S/A, a partir
de 20 de agosto de 1996, na cidade de Porto Alegre,
Estado do Rio Grande do Sul, outorgada pelo Decre
to nº85.841 , de 25 de ma~..19.81.-àSBI..=.Siste.:

ma Brasileiro de Televisão S.C. Ltda., autorizada a mu
dar sua denominação social para a atual, conforme Por
taria nº285, de 28 de abril de 1986, do Diretor da Direto
ria Regional do Departamento Nacional de Telecomuni
cações em São Paulo (Processo nº 53830.000562196);.

" - TV SBT - Canal 5 de Belém S/A, a partir de
20 de agosto de 1996, na cidade de Belém, Estado do
Pará, outorgada pelo Decreto nº 85.841, de 25 de
março de 1981 , à SBT - Sistema Brasileiro de Televi
são S.C. Ltda., autorizada a mudar sua denominação
social para a atual, conforme Portaria nº286, de 28 de
abril de 1986, do Diretor da Diretoria Regional do De
partamento Nacional de Telecomunicações em São
Paulo (Processo nº 53830.000560/96);

111- Televisão Bandeirantes de Presidente Pru
dente Ltda., a partir de 31 de julho de 1996, na cidade
de Presidente Prudente, Estado de São Paulo, outor
gada pelo Decreto nº 86.069, de 3 de junho de 1981
(Processo nº 53830.000512196).

Art. 3º A exploração do serviço de radiodifusão,
cujas eOFlcessões-sãO- renovadas por esta_Decreto,_
reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunica
ções, leis subseqüentes e seus regulamentos.

Art. 4º A renovação da concessão somente produ
zirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacio
nal, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.

Brasília, 28 de abril de 2000; 179º da Indepen
dência e 112º da República. - FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO - Pimenta da Veiga

Brasília, 13 de junho de 2000

A Sua Excelência o Senhor
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5 - Rádio Difusora Serra dos Cristais Ltda., a Excelentíssimo Senhor Presidente da República,

partir de 20 de setembro de 1997, na cidade de Cris- Submeto à consideração de Vossa Excelência o
talina - GO; incluso projeto de decreto que trata da renovação de

6 - Rádio Difusora de Barra do Garças Limitada, concessões, outorgadas às entidades abaixo relacio-
a partir de 18 de agosto de 1993, na cidade de Barra nadas, para explorar serviço de radiodifusão, nas Io-
do Garças - MT; cal idades e unidades da Federação indicadas:

7 - Rádio Nova São Manuel Uda., a partir de 25 • Rádio Sociedade Tupanciretã Uda., concessi-
de março de 1992, na cidade de São Manuel - SP; onária de serviço de radiodifusão sonora em onda

8 - Rádio São João do Sudoeste do Paraná média na cidade de Tupanciretã, Estado do Rio Gran-
Ltda., a partir de 27 de junho de 1996, na cidade de de do Sul (Processo nº 53790.000031/94));

São João - PR; • Rádio Curimataú de Nova Cruz Uda., conces-
9 - Rádio Independente de Barretos Ltda., a par- sionária de serviço de radiodifusão sonora em onda

tir de 1º de maio de 1994, na cidade de Barretos - SP; média na cidade de Nova Cruz, Estado do Rio Grande
10- Rádio Pirajui Ltda., a partir de Iº de maio de do Norte (Processo nº 53780.000094/97);

1994, na cidade de Pirajuí - SP; • Rádio Clube Jacareí Uda., Concessionária de_
- -11 -~ Rádio Difusora de Piracicaba S/A, a partir - serviço de radiodifusão sonora em onda média na ci-

de 1º de maio de 1994, na cidade de Piracicaba - SP; dade de Jacareí, Estado de São Paulo (Processo nº
12 - Fundação Espírita André Luiz, a partir de 1º 50830.001549/93);

de maio de 1994, na cidade de Guarulhos - SP; • Empresa de Radiodifusão Tupinambás Uda.,
13 - Rádio Verde Vale Ltda., a partir de 14 de concessionária de serviço de radiodifusão sonora em

setembro de 1992, na cidade de Braço do Norte - SC; onda média na cidade de Dourados, Estado do Mato
14 - Rádio Sideral Ltda., a partir de 1º de maio Grosso do Sul (Processo nº 53700.000896/98);

de 1994, na cidade de Getúlio Vargas - RS; • Rádio Difusora Serra dos Cristais Uda., con-
15 - Rádio Cruzeiro Ltda., a partir de 16 de ju- cessionária de serviço de radiodifusão sonora em

nho de 1991, na cidade de Cruzeiro - SP; onda média na cidade de Cristalina, Estado de Goiás
16 - Sociedade Rádio Santamariense Ltda., a (Processo nº 53670.000390/97);

partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de Santa • Rádio Difusora de Barra do Garças Limitada,

Maria - RS; concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
17- Central de Rádio e Notícias de Itatiba Ltda., a onda média na cidade de Barra do Garças, E_~tado do

partir de 1ºde maio de 1994, na cidade de Itatiba-SP; Mato Grosso (Processo nº53690.000013/93);
18 - Rádio Difusora de Uberaba Ltda., a partir de • Rádio Nova São Manuel Ltda., concessionária

24 de novembro de 1993, na cidade de Uberaba - MG; de serviço de radiodifusão sonora em onda média na
19 - Rádio Cultura de Campinas Ltda., a partir cidade de São Manuel, Estado de São Paulo (Proces-

de 19 de maio de 1994, na cidade de Campinas - SP; so nº 29830.000024/92);

20 - Rádio Sociedade Seberi Ltda., a partir de 7 • Rádio São João do Sudoeste do Paraná Uda.,
de outubro de 1997, na cidade de Seberi --:.BS;... -concessionária de serviço de radiodifusão sonora em

21 - Rádio Difusora de Xanxerê Ltda., a partir onda média na cidade de São João, Estado do Para-
de 5 de agosto de 1992, na cidade de Xanxerê - SC; ná (Processo nº 53740.000108/96);

22 - TV SBT - Canal 5 de Porto Alegre S/A, a • Rádio Independente de Barretos Uda., con-
partir de 20 de agosto de 1996, na cidade de Porto cessionária de serviço de radiodifusão sonora em

Alegre - RS; onda média na cidade de Barretos, Estado de São
23 - TV SBT - Canal 5 de Belém S/A, a partir de Paulo (Processo nº 50830.000211 /94);

20 de agosto de 1996, na cidade de Belém - PA;
• Rádio Pirajuí Ltda., concessionária de serviço

24 - Televisão Bandeirantes de Presidente Pru- de radiodifusão sonora em onda média na cidade de
dente Ltda., a partir de 31 de julho de 1996, na cidade Pirajuí, Estado de São Paulo (Processo nQ

de Presidente Prudente - SP. 50830.000282/94);

Brasília, 13 de junho de 2000. - Fernando Hen- • Rádio Difusora De Piracicaba S/A, concessio-

rique Cardoso. nária de serviço de radiodifusão sonora-em onda-m~
- -Em f1g-1T9/MC- dia na cidade de Piracicaba, Estado de São Paulo

Brasília, 25 de abril de 2000 (Processo nº 50830.000152/94);
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• Fundação Espírita André Luiz, concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda média na
cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo (Processo
nº 50830.000295/94);

• Rádio Verde Vale Ltda., concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda média na ci
dade de Braco do Norte, Estado de Santa Catarina
(Processo nº'29620,000434/92);

• Rádio Sideral Ltda., concessionária de serviço
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Getúlio Vargas, Estado do Rio Grande do Sul (Pro
cesso nº 53790.000206/94);

• Rádio Cruzeiro Ltda., concessionária de servi
ço de radiodifusão sonora em onda média na cidade

-de Cruzeiro, Estado de São Paulo (Processo nº
29100.000221/91 );

• Sociedade Rádio Santamariense Ltda., con
cessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Santa Maria, Estado do Rio
Grande do Sul (Processo nº 50790.000855/93);

• Central de Rádio e Noticias de Itatiba Ltda.,
concessionéria de serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Itatiba, Estado de São Paulo
(Processo nº 50830.000222/94);

• Rádio Difusora de Uberaba Ltda., concessio
nária de serviço de radiodifusão sonora em onda mé
dia na cidade de Uberaba, Estado de Minas Gerais
(Processo nº 5071 0.000749/93);

• Rádio Cultura de Campinas Ltda., concessio
nária de serviço de radiodifusão sonora em onda mé
dia na cidade de Campinas, Estado de São Paulo
(Processo nº 50830.000263/94);

• Rádio Sociedade Seberi Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda média na
cidade de Seberi, Estado do Rio Grande do Sul (Pro
cesso nº 53790.000887/97);

• Rádio Difusora de Xanxerê Ltda., concassio
nária de serviço de radiodifusão sonora em onda mé
dia na cidade de Xanxerê, Estado de Santa Catarina
(Processo nº 29820.000348/92);

• TV SBT - Canal 5 De Porto Alegre S/A, con
cessionária de serviço de radiodifusão de sons e ima
gens (televisão) na cidade de Porto Alegre, Estado do
Rio Grande do Sul (Processo nº 53830.000562/96);

• rv SBr - Canal 5 De Belém S/A, concessio
nária de serviço de radiodifusão de sons e imagens
(televisão) na cidade de Belém, Estado do Pará (Pro
cesso nº 53830.000560/96);

• Televisão Bandeirantes de Presidente Pru
dente Ltda, concessionária de serviço de radiodifu-

são de sons e imagens (televisão) na cidade de Pre
sidente Prudente, Estado de São Paulo (Processo
nº 53830.000512/96).

2. Observo que a renovação do prazo de vigên
cia das outorgas para explorar serviços de radiodifu
são é regida pelas disposições contidas na Lei nº
5.785, de 23 de junho de 1972, e no Decreto nº
88,066, de 26 de janeiro de 1983, que a regulamen
tou.

3. Cumpre ressaltar que os pedidos foram
analisados pelos órgãos técnicos deste Ministério
e considerados de acordo com os dispositivos le
gais aplicáveis, demonstrando possuir as entida
des as qualificações necessárias à renovação da
concessão.

4. Nessa conformidade, e em observância ao
que dispõem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regu
lamento, Decreto nº 88.066, de 1983, submeto o
assunto à superior consideração de Vossa Exce
lência para decisão e submissão da matéria ao
Congresso Nacional, em cumprimento ao § 39 do
art. 223 da Constituição.

Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Minis
tro de Estado das Comunicações.

DECRETO DE 28 DE ABRIL DE 2000

Renova concessão das entidades
que menciona, para explorar serviços de
radiodifusão, e dá outras providências.

O Presidente da República, no uso das atribui
ções que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, ca·
put, da Constituição, 33, § 3º, da Lei nº 4.117, de 27
de agosto de 1962, e 6º da Lei nº 5.785, de 23 de ju
nho de 1972, e tendo em-vista o disposto no art. 69, in
ciso I, do Decreto nº88.066, de 26 de janeiro de 1983,

Decreta:
Art. 1º Fica renovada a concessão das entida

des abaixo mencionadas, para explorar, sem direito
de exclusividade, pelo prazo de dez anos, serviço de
radiodifusão sonora em onda média:

I - Rádio Sociedade Tupanciretã Ltda., a partir
de 1º de maio de 1994, na cidade de Tupanciretã,
Estado do Rio Grande do Sul, outorgada pela Portaria
MVOP n9 432, de 29 de abril de 1955, e renovada pelo
Decreto nº89.629. de 8 de maio de 1984 (Processo nº
53790.000031/94);

11- Rádio Curimataú de Nova Cruz Ltda., a par
tir de 8 de agosto de 1997, na cidade de Nova Cruz,
Estado do Rio Grande do Norte, outorgada pelo De
creto nº 79.801, de 8 de junho de 1977, e renovada
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pelo Decreto nº 96.867, de 29 de.setembro de 1988 Motivos nº 92, de 16 de maio de 1996, do Ministério
(Processo nº 53780.000094/97); das Comunicações (Processo nº 50830.000282/94);

111- Rádio Clube Jacareí Ltda, , a partir de 12de XI - Rádio Difusora de Piracicaba SIA, a partir
maio de 1994, na cidade de Jacareí, Estado de São de 1º de maio de 1994, na cidade de Piracicaba, Esta-
Paulo, outorgada pela Portaria MVOP nº 155, de 16 do de São Paulo, outorgada pela Portaria MVOP nº
de fevereiro de 1950, e renovada peJo Decreto nº 41, de 22 de janeiro de 1948, e renovada peJo Decreto
91.011, de 27 de fevereiro de 1985 (Processo nlt nº 89.406, de 29 de fevereiro de 1984 (Processo nº
50830.001549/93); 50830.000152/94);

IV - Empresa de Radiodifusão Tupinambás XII - Fundação Espírita André Luiz, a partir de
Ltda., a partir de 4 de outubro de 1998, na cidade de 1º de maio de 1994, na cidade de Guarulhos, Estado
Dourados, Estado do Mato Grosso do Sul, outorgada de São Paulo, outorgada originariamente pela Porta-
pelo Decreto nº 96.647, de 5 de setembro de 1988 ria MVOP nº420, de 26 de julho de 1956, a Rádio Di-
(Processo nº 53700.000896/98); fusora Hora Certa Ltda., cuja denominação social foi

V - Rádio Difusora Serra dos Cristais Ltda., a alterada para Rádio BoaoNova de Guarulhos Ltda:, re-
partir de 20 de setembro de 1997, na cidade de Cris- novada pelo D~creto n- 89.590, de 27 de abril de
talina, Estado de Goiás, outorgada pelo Decreto nº 1984, e transferida pelo .De~r~to de 10 de deze":,br?
80.230, de 25 de agosto de 1977, e renovada pelo de 1997, para aoconcesslonana de ~ue trata este mCI-

Decreto n295.258 de 19 de novembro de 1987 (Pro- so (Processo n- 50830.000295/94),
cesso n2 53670.000390/97); XIII- Rádio Verde ~ale Ltda., a partir de 14 de

VI R •d' D'f d B d G Ltd setembro de 1992, na cidade de Braço do Norte,
, - a lO I usara e arra ,o arças a., a Estado de Santa Catarina, outorgada pelo Decreto nº

partir de 18 de agosto de 1993, na cidade de Barra do 87.402, de 13 de julho de 1982, a Rádio Verde Vale de
Garças~ Estado do Mato ~rosso, outorgada pelo De: Braço do Norte Ltda., autorizada a mudar sua deno-
creto n- 88.445, de. 29 de Junho de 1983 (Processo n- minação social para a atual, conforme Exposição de
53690.000013/93), Motivos nº 146 de 20 de maio de 1998 do Ministério

VII - Rádio Nova sã? Manuel ~tda., a partir de das Comunicações (Processo n229820.000434/92);
25 de m~rço de 1992, na cidade de Sao Man~el, Esta- XIV _ Rádio Sideral Ltda., a partir de 1º de maio
do de Sao Paulo, ou~orgada pelo Decreto n- 86.961~ de 1994, na cidade de Getúlio Vargas, Estado do Rio
de 25 de fevereiro de 1982 (Processo n- Grande do Sul, outorgada pela Portaria MVOP nº969,
29830.000024/92); de 18 de novembro de 1948, e renovada pelo Decreto

VIII - Rádio são João do Sudoeste do Paraná nº 90.422, de 8 de novembro de 1984 (Processo nº
Ltda., a partir de 27 de junho de 1996, na cidade de 53790.000206/94);
São J~ão, Estado do ~araná, outorgada pela ~ortaria XV - Rádio Cruzeiro Ltda., a partir de 16 de junho
MC n- 176, de 25 de Junho de 1986, e autOrizada a de 1991, na cidade de Cruzeiro, Estado de São Paulo, ou-
passar à condiç~o ~e concessionár~a em virt~de de torgada originariamente à Emissoras do Vale Ltda., con-
aumento de potencla de sua estaçao transmissora, forme Portaria MC nº 111, de 11 de junho de 1981, autori-
conforme Exposição de Motivos nº 112, de 12 de se- zada a passar à condição de concessionária em virtude
tembro de 1994, do Ministério das Comunicações de aumento de potência de sua estação transmissora,
(Processo nº 53740.0001 08/96); conforme Decreto nº 86.835, de 12 de janeiro de 1982,

IX - Rádio Independente de Barretos Ltda., a transferida para a concessionária de que trata este inciso,
partir de 12de maio de 1994, na cidade de Barretos, conforme Exposição de Motivos n2259, de 6 de novembro
Estado de São Paulo, outorgada pela Portaria MVOP de 1984, do Ministério das Comunicações (Proces-
nº 31-8, de 21 de janeiro de 1961, e renovada pelo 50 nº29100.000221/91);
Decreto nº 89.553, de 12 de abril de 1984 (Processo XVI - Sociedade Rádio Santamariense Ltda., a
nº 50830.000211 /94); partir de 1!l de novembro de 1993, na cidade de Santa

X - Rádio Pirajuí Ltda., a partir de 1º de maio de Maria, Estado do Rio Grande do Sul, outorgada pelo
1994, na cidade de Pirajur, Estado de São Paulo, ou- Decreto nº44.116, de 24 de julho de 1958, e renovada
torgada pela Portaria MVOP nº 239, de 11 de março pelo Decreto nº 89.543, de 11 de abril de 1984 (Pro-
de 1946, renovada pela Portaria MC nº 251, de 9 de cesso nº 50790.000855/93);
outubro de 1985, e autorizada a passar à condição de XVII - Central de Rádio e Notrcias de Itatiba
concessionária em virtude de aumento de potência Ltda., a partir de 1º de maio de 1994, na cidade de Ita-
de sua estação transmissora, conforme Exposição de tiba, Estado de São Paulo, outorgada pela Portaria
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MVOP nº 926, de 19 de outubro de 1951, renovada
pelo Decreto nº 91.571, de 23 de agosto de 1985, e
autorizada a mudar sua denominação social para a
atual, conforme Exposição de Motivos nº 298, de 12
de novembro de 1998, do Ministério das Comunica
ções (Processo nº50830.000222/94);

XVIII- Rádio Difusora de Uberaba Ltda., a partir
de 24 de novembro de 1993, na cidade de Uberaba,
Estado de Minas Gerais, outorgada pelo Decreto nº
38.076, de 12 de outubro de 1955, e renovada pelo
Decreto nQ 96.845, de 28 de setembro de 1988 (Pro
cesso-hl<5071 0.000749/93);

XIX - Rádio Cu~ura de Campinas Ltda., a partir de
1Q de maio de 1994, na cidade de Campinas, Estado de
São Paulo, outorgada pela Portaria MVOP nº637, de 1!! de
janeiro de 1952, e renovada pelo Decreto n!!90.101, de 27
de agosto de 1984 (Processo n2 50830.ooo263/94);

XX - Rádio Sociedade Seberí Ltda., a partir de 7
de outubro de 1997, na cidade de Seberí, Estado do Rio
Grande do Sul, outorgada pelo Decreto n!!94.750, de 10
de agosto de 1987 (Processo nQ 53790.000887/97);.

XXI- Rádio Difusora de Xanxerê Ltda., a partir de
5 de agosto de 1992, na cidade de Xanxerê, Estado de
Santa Catarina, outorgada pelo Decreto n2 87.316, de
21 de junho de 1982 (Processo nQ 29820.000348/92).

Art. 2!! Fica renovada a concessão das entida
des abaixo mencionadas, para explorar, sem direito
de exclusividade, pelo prazo de quinze anos, serviço
de radiodifusão de sons e imagens (televisão):

1-TV SBT - Canal 5 de Porto Alegre S/A, a partir
de 20 de agosto de 1996, na cidade de Porto Alegre,
Estado do Rio Grande do Sul, outorgada pelo.Decreto
nQ 85.841, de 25 de março de 1981, a SBT - Sistema
Brasileiro de Televisão S.C. Ltda., autorizada a mudar
,sua denominação social para a atual, conforme Portaria
'nº 285, de 28 de abril de 1986, do Diretor da Diretoria
'Regional do Departamento Nacional de Telecomunica
ções em São Paulo (Processo n!! 53830.000562/96);.
, 11- TV SBT - Canal 5 de Belém S/A, a partir de

:20 de agosto de 1996, na cidade de Belém, Estado do
Pará, outorgada pelo Decreto n!! 85.841, de 25 de
março de 1981, a SBT - Sistema Brasileiro de Televi
são S.C. Ltda'., autorizada a mudar sua denominação
social para a atual, conforme Portaria nº286, de 28 de
'abril de 1986, do Diretor da Diretoria Regional do De
partamento Nacional de Telecomunicações em São
Paulo (Processo nº 53830.000560/96);

. 111 - Televisão Bandeirantes de Presidente Pru
dente Ltda., a partir de 31 de julho de 1996, na cidade
de Presidente Prudente, Estado de São Paulo, outor
gada pelo Decreto nº 86.069, de 3 de junho de 1981
(Prccesso nº 53830.000512/96).

Art. 3º A exploração do serviço de radiodifusão,
cujas conc,essões são renovadas por este Decreto,
reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunica
ções, leis subseqüentes e seus regulamentos.

. Art. 4Q A renovação'da concessão somente produ
zirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacio
nal, nos termos do § 3º do'art. 223 da Constituição.

Art. 5º Este Deéreto entra em vigor na data de
sua publicação.

Brasília, 28 de abril de 2000; 179º da Indepen
dência e 112º da República. - FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO - Pimenta da Veiga.

Aviso nQ 999 - C. Civil.

Brasília, 13 de junho de 2000

A Sua Excelência o Senhor
Deputado UBIRATAN AGUIAR
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília- DF

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante do Decreto de 28,de abril de 2000, que
"renova concessão das entidades que menciona,
para explorar serviços de radiodifusão, e dá outras
providências".

Atenciosament~, - Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.

TVR Nº 50, DE 2000
J 4 11 ."

(Do Poder Executivo)

MENSAGEM Nl! 817/00

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante do Decreto
de 28 de abril de 2000 que renova con
cessão da Rádio Sociedade de Seberi
Ltda., a partir de 7 de outubro de 1997,
para explorar, sem direito de exclusivida
de, pelo prazo de dez anos, serviço de ra
diodifusão sonora em onda média, na, cj
dade de Seberi, Estado do Rio Grande do
Sul.

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática; e de Cons
tituição e Justiça e de Redação (art. 54.)

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado

com o '§ 3Q do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom-



Brasília, 25 de abril de 2000

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência o

incluso projeto de decreto que trata da renovação de
concessões, outorgadas às entidades abaixo relacio
nadas, para explorar serviço de radiodifusão, nas lo
calidades e unidades da Federação indicadas:

• Rádio Sociedade Tupanciretã Ltda., concessi
onária de serviço de radiodifusão sonora em onda
média na cidade de Tupanciretã, Estado do Rio Gran
de do Sul (Processo nº 53790.000031/94));

• Rádio Curimataú de Nova Cruz Ltda., conces
sionária de serviço de radiodifusão sonora em onda
média na cidade de Nova Cruz, Estado do Rio Grande
do Norte (Processo nº 53780.000094/97);

• Rádio Clube Jacareí Ltda., concessionária de
serviço de radiodifusão sonor~ em onda média na ci
dade tié"JacariH,;, Estado de São Paulo (Processo n!!
50830.001549/93);

• Empresa de Radiodifusão Tupinambás., con
cessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Dourados, Estado do Mato
Grosso do Sul (Processo nº 53700.000896/98);

• Rádio Difusora Serra dos Cristais Ltda., con
cessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Cristalina, Estado de Goiás
(Processo nº 53670.000390/97);

• Rádio Difusora de Barra do Garças Limitada,
concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Barra do Garças, Estado do
Mato Grosso (Processo nº 53690.000013/93);

• Rádio Nova São ManueL, concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda média na ci
dade de São Manuel, Estado de São Paulo (Processo
nº 29830.000024/92);

• Rádio São João do Sudoeste do Paraná Ltda.,
concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
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panhado de exposição de motivos do Senhor Ministro 21 - Rádio Difusora de Xanxerê ltda., a partir
de Estado das Comunicações, o ato constante do De- de 5 de agosto de 1992, na cidade de Xanxerê - SC;
ereto de 28 de abril de 2000, que "Renova concessão 22 - TV SBT - Canal 5 de Porto Alegre S/A, a
das entidades que menciona, para explorar serviços partir de 20 de agosto de 1996, na cidade de Porto
de radiodifusão, e dá outras providências". As entida- Alegre - RS;
des mencionadas são as seguintes: 23 - TV SBT - Canal 5 de Belém S/A, a partir de

1 - Rádio Sociedade Tupanciretã Ltda., a partir de 20 de agosto de 1996, na cidade de Belém - PA;
1º de maio de 1994, na cidade de Tupanciretã - RS; 24 - Televisão Bandeirantes de Presidente Pru-

2 - Rádio Curimataú de Nova Cruz Ltda., a partir dente Ltda., a partir de 31 de julho de 1996, na cidade
de 8 de agosto de 1997, na cidade de Nova Cruz - RN; de Presidente Prudente - SP.

3 - Rádio Clube Jacareí Ltda., a partir de 1º de Brasília, 13 de junho de 2000. - Fernando Hen-
maio de 1994, na cidade de Jacareí - SP; rique Cardoso.

4 - Empresa de Radiodifusão Tupinambás Em nº 119/MC
Ltda., a partir de 4 de outubro de 1998, na cidade de
Dourados - MS;

5 - Rádio Difusora Serra dos Cristais ltda., a
partir de 20 de setembro de 1997, na cidade de Cris
talina- GO;

6 - Rádio Difusora de Barra do Garças Limitada,
a partir de 18 de agosto de 1993, na cidade de Barra
do Garças - MT;

7 - Rádio Nova São Manuel Ltda., a partir de 25
de março de 1992, na cidade de São Manuel - SP;

8 - Rádio São João do Sudoeste do Paraná
Ltda., a partir de 27 de junho de 1996, na cidade de
São João - PR;

9 - Rádio Independente de Barretos Ltda., a partir
de 1º de maio de 1994, na cidade de Barretos - SP;

10- Rádio Pirajuí Ltda., a partir de Iº de maio de
1994, na cidade de Pirajuí - SP;

11 - Rádio Difusora de Piracicaba S/A, a partir
de 1º de maio de 1994, na cidade de Piracicaba - SP;

12 - Fundação Espírita André Luiz, a partir de 1º
de maio de 1994, na cidade de Guarulhos - SP;

13 - Rádio Verde Vale ltda., a partir de 14 de
setembro de 1992, na cidade de Braço do Norte - SC;

14 - Rádio Sideral Ltda., a partir de 1º de maio
de 1994, na cidade de Getúlio Vargas - RS;

15 - Rádio Cruzeiro Ltda., a partir de 16 de ju
nho de 1991, na cidade de Cruzeiro - SP;

16 - Sociedade Rádio Santamariense Ltda., a
partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de Santa
Maria- RS;

17 - Central de Rádio e Notícias de Itatiba Ltda., a
partir de 1º de maio de 1994, na cidade de Itatiba - SP;

18 - Rádio Difusora de Uberaba Ltda., a partir de
24 de novembro de 1993, na cidade de Uberaba - MG;

19 - Rádio Cultura de Campinas Ltda., a partir
de 111 de maio de 1994, na cidade de Campinas - SP;

20 - Rádio Sociedade Seberi Ltda., a partir de 7
de outubro de 1997, na cidade de Seberi - RS;



DECRETO DE 28 DE ABRIL DE 2000

Renova concessão das entidades
que menciona, para explorar serviços de
radiodifusão, e dá outras providências.

3. Cumpre res~altar q~~ os pedidos ~oram
analisados pelos órgãos técnicos deste Minis'tério
e considerados de acordo com os dispósilivos I~
gais aplicáveis, demonstrando pQssuir as entida
des as qualificações necessárias á renovação da
concessão. . '"

o Presidente da República, no uso das atribuí
ções que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, éa
put, da Constituição, 33, § 3º, da Lei nº4.117, de 27
de agosto de 1962, e 69 da Lei nº 5. 785, de 23 de jy
nho de 1972, e tendo em vista o disposto no art. 6º, in
ciso I, do Decr~to ~º88.066, de-2-6 de-jBJle~ro de 1983,

Decreta:

" 4. Nessa conformidade,. e em observâncià ao
que dispõem a U'él nº 5j~85, de 1972, e seu Regula
mento, Decreto nº 88.066, de 1983, submeto o as
sunto à superior consideração de Vossa Excelência
para decisão e submissão da matéria ao Congresso
Nacional, em cumprimento ao § 39 do art. 223 .da
Constituição. "

Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
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onda média na cidade de São João, Estado do Para- • Rádio Difusora de Xanxerê Ltda., concessio-
ná (Processo nº 53740.0001 08/96); nária de serviço de radiodifusão sonora em onda mé",

• Rádio Independente De Barretos Ltda., con- dia na cidade de Xanxerê, Estado de Santa Catarina
cessionária de serviço de radiodifusão sonora em (Processo nº 29820.000348/92);
onda média na cidade de Barretos, Estado de São • TV SBT - Canal 5 ,de Porto Alegre S/A., con-
Paulo (Processo nº S0830.000211/94); cessionária de serviço de radiodifusão de sons e ima-

• Rádio Pirajuí Ltda., concessionária de serviço de g~ns (televisão) na cidade,de P~rto Alegre, Estado ~o
radiodifusão sonora em onda média na cidade de Pirajuí, RIo Grande do Sul (Processo n- 53830.000562/96),
Estado de São Paulo (Processo nº 50830.000282194); • TV SBT - Canãl S de Belém S/A., concessio-

• Rádio Difusora de Piracicaba S/A concessio- nária de serviço de radiodifusão de sons e imagens
nária de serviço de radiodifusão sonora e'm onda mé- (televis:o) na cidade dé'Bel~m, Estado do Pará (Pro-
dia na cidade de Piracicaba, Estado de São Paulo cesso n- 53830.000560/96),
(Processo nº 50830.000152/94); • Televisão ~a~d.eira~tes ~e Presid~nt~ Pr~den~

F d - E "t A d ' L ' " . te Ltda.; concesSlonarradeservrçode radlodlfusaode
• un açao spm a n re UIZ, concesslonarra . (t I v' :.) 'd d d P 'd t'. .. _ . , sons e Imagens e e \sao na CI a e e resl en ~

de serviço de radlodlfusao sonora em onda media na P d t E t d de' S- P I (P S o. _ ru en e, s a o ao" au o roces o n-
c~dadede Guarulhos,.Estado de Sao Paulo (Processo 53830.000512196}."
n- 50830.000295/94), Ob' - . •

. . . ., 2. servo que a"renovaçao do prazo de vlgen-
. • Radlo Ye~de _Vale Ltda., conCeSSI?n,ana d~ cia das outorgas para explorar serviços de radiodifu-

serviço de radlodlfusao sonora em onda media na.Cl- são é regida pelas disposições contidas na Lei nº
dade de Braço do Norte, Estado de Santa Catarrna 5.785, de' 23 de junho de 1972, e no De'creto nº
(Processo nº 29820.000434/92); 88.066, de 26 de janeiro de 1983, que á regulamen-

• Rádio Sideral Ltda., concessionária de serviço tou.· ' " ,
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Getúlio Vargas, Estado do Rio Grande do Sul (Pro
cesso nº 53790.000206/94);

• Rádio Cruzeiro Ltda., concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda média na
cidade de Cruzeiro, Estado de São Paulo (Proces
so nº 29100.000221/91);

• Sociedade Rádio Santamariense ttd~., con
cessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Santa Maria, Estado do Rio
Grande dQ--ª.!:.J1JPro.cesso nº 59790.009"~55/93);

• Central de Rádio e Notícias de Itatiba Ltda.,
concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Itatiba, Estado de São Paulo
(Processo nº 50830.000222/94);

• Rádio Difusora de Uberaba Ltda., concessio
nária de serviço de radiodifusão sonora em onda mé
dia na cidade de Uberaba, Estado de Minas Gerais
(Processo nº 5071 0.000749/93);

• Rádio Cultura de Campinas Ltda., concessio
nária de serviço de radiodifusão sonora em onda mé
dia na cidade de Campinas, Estado de São Paulo
(Processo nº 50830.000263/94);

• Rádio Sociedade Seberi Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda média na
cidade de-Seberi, Estado do Rio Grande do Sul (Pro
cesso nº 53790.000887/97);
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Art. 1º Fica renovada a concessão das entída- IX - Rádio Independente de Barretos Ltda,, a

des abaixo mencionadas, para explorar, sem direito partir de 1º de maio de 1994, na cidade de Barretos,
de exclusividade, pelo prazo de dez anos, serviço de Estado de São Paulo, outorgada pela Portaria MVOP
radiodifusão sonora em onda média: - - nº 31-B, de 21 de janeiro de 1961, e renovada pelo

J - Rádio Sociedade Tupanciretã Ltda., a partir Decreto nº 89.553, de 12 de abril de 1984 (Processo
de 1º de maio de 1994, na cidade de Tupanciretã, nº 50830.000211 /94);
Estado do Rio Grande do Sul, outorgada pela Portaria X - Rádio Pirajuí Ltda., a partir de 1º de maio
MVOP, nº 432, de 29 de abril de 1955, e renovada de 1994, na cidade de Pirajuí, Estado de São Paulo,
pelo Decreto nº 89.629, de 8 de maio de 1984 (Pro- outorgada pela Portaria MVOP nº 239, de 11 de
cesso nº 53790.000031/94); março de 1946, renovada pela Portaria MC nº 251,

,li - Rádio Curimataú de Nova Cruz Ltda., a par- de 9 de outubro de 1985, e autorizada a passar à
tir de 8 de agosto de 1997, na cidade de Nova Cruz, condição de concessionária em virtude de aumento
Estado do Rio Grande do Norte, outorgada pelo De- de potência de sua estação transmissora, conforme-
ereto ;,º 79.801, de 8 de junho de 1977, e renovada Exposição de Motivos nº 92, de 16 de maio de 1996,
pelo Decreto nº 96.867, de 29 de setembro de 1988 do Ministério das Comunicações (Processo nº
(Processo nº 53780.000094/97); 50830.000282/94);

111- Rádio Clube Jacareí Ltda., a partir de 1º de XI _ Rádio Difusora de Piracicaba S/A, a partir
maio, de 1994, na cidade de Jacareí, Estado de São de 1º de maio de 1994 na cidade de Piracicaba
Paulo, ou~orgada pela Portaria MVOP, nº 155, de 1~ Estado de São Paulo,' outorgada pela Portari~
de fevereiro de 1950, e ~enovada pelo Decreto n: MVOP nº 41, de 22 de janeiro de 1948, e renovada
91.011, de 27 de fevereiro de 1985 (Processo n- pelo Decreto nº 89.406, de 29 de fevereiro de 1984
50830.001549/93); (Processo nº 50830.000152/94);

IV - ~mpresa de Radiodifusão Tup!nambás XII- Fundação Espírita André Luiz, a partir de
ltda., a partir de 4 de outubro de 1998, na Cidade de 1º de maio de 1994, na cidade de Guarulhos, Esta-
Dourados, Esta~o do Mato Grosso do Sul, outorgada do de São Paulo, outorgada originariamente pela
pelo Decret~ n- 96.647, de 5 d~ setembro de 1988 Portaria MVOP nº 420, de 26 de julho de 1956, a
(Processo n: ~37~0.000896/98), " Rádio Difusora Hora Certa Ltd-ª~,__c~Ja çJenominação

. V - Radlo Dlfusora Serra dos Cr,lstals Ltda." a social foi alterada para Rádio Boa Nova de Guaru-
pa.rtlr de 20 de setem~"ro de 1997, na Cidade de Crls: lhos Ltda., renovada pelo Decreto nº 89.590, de 27
tallna, Estado de GOlas, outorgada pelo Decreto n- de abril de 1984, e transferida pelo Decreto de 10
80.230, de 25 de agosto de 1977, e renovada pelo de dezembro de 1997, para a concessionária de
Decreto nº 95.258, de 19 de,novembro de 1987 (Pro- que 1ráta 'E;ste inciso (Processo n!!
cesso nº 53670.000390/97); 50830.000295/94)'

VI - Rádio Difusora de Barra do Garças Limita- _ _, ._' _ . _ __ --=-=:=::-=r::-TT-=r--

-da, apartirde 18 de agosto- de 1993, na Cidade de Xllt-f\adlo-vercfe ~are Ltdã., a partIr de 14 de
Barra do Garças, Estado do Matq Grosso, outorgada setembro de 1992, na,Cidade de Braço do Norte,
pelo Decreto nº 88.445, de 29 de junho de 1983 (Pro- E:tado de Santa Cat~rrna, outorgada pelo, Decreto
cesso nº 53690.000013/93); n- 87.402, de 13 de Julho de 1982, ~ Radlo Verde

VII R "d' N - M I Ltd t' d Vale de Braço do Norte Ltda., autOrizada a mudar- a 10 ova sao anue a., a par Ir e . _. I f
25 d d 1992 'd d d S- M I E t sua denomlnaçao social para a atua, con orme

e m~rço e , na CI a e e, ao an~e, s a- Exposição de Motivos nº 146, de 20 de maio de
do de Sao Paulo, ou~orgada pelo,Decreto n-86.961~ 1998, do Ministério das Comunicações (Processo nº
de 25 de fevereiro de 1982 (Processo n- 29820 000434/92)'
29830.000024/92); . ,

VIII - Rádio são João do Sudoeste do Paraná XIV - Rádio Sideral Ltda., a partir de 1º de
Ltda., a partir de 2"" de junho de 1996, na,ci~ade ,de maio ?e 1994, na cidade de Getúlio Vargas, Esta~o
São J,o'ão, Estado do Paraná, o'utorgada pela Portaria do RIO ~rande do Sul, outorgada pela Portaria
MC nº 176, de 25 de junho de 1986, 'e àutqrizada ~ MVO: n- ~69, de 18

0
de ~ove~~ro _~~ 1948, e re_~o-__

passar à condição de concessionária em virtude de vada pelo Decreto n- 90:422; âe-a ele novembro de
aumento de potência de sua estação transmissora, 1984 (Processo n!l53790.000206/94);

-oonforme Exposição de Motivos nº 112,-Ge-:t.Q-de-se- XV - Rádio Cruzeiro Ltda" a parti r de 16-d~
tembro de 1994, do Ministério das Comunicações nho de 1991, na cidade de Cruzeiro, Estado de São
(Processo nº 53740.0001 08/96); Paulo, outorgada originariamente à Emissoras do



Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante do Decreto de 28 de abril de 2000, que

Art. 4º A renovação da concessão somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Con
gresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da
Constituição.

Art. 5º Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação.

Brasília, 28 de abril de 2000; 179º da Indepen
dência e 112º da República. - - FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO - Pimenta da Veiga.

Aviso nº 999 - C. Civil.

Brasília, 13 de junho de 2000

A Sua Excelência o Senhor
Deputado UBIRATAN AGUIAR
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília - DF.
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Vale Ltda., conforme Portaria MC nº 111, de 11 de 1- TV SBT-CanaI5 de Porto Alegre S/A, a par-
junho de 1981, autorizada a passar à condição de tir de 20 de agosto de 1996, na cidade de Porto Ale-
concessionária em virtude de aumento de potência gre, Estado do Rio Grande do Sul, outorgada pelo
de sua estação transmissora, conforme Decreto Decreto nº 85.841, de 25 de março de 1981, a SBT
n2 86.835, de 12 de janeiro de 1982, transferida - Sistema Brasileiro de Televisão S.C. Ltda., autori-
para a concessionária de que trata este inciso, con- zada a mudar sua denominação social para a atual,
forme Exposição de Motivos nº 259, de 6 de novem- conforme Portaria nº 285, de 28 de abril de 1986, do
bro de 1984, do Ministério das Comunicações (Pro- Diretor da Diretoria Regional do Departamento Naci-
cesso nº 29100.000221/91); onal de Telecomunicações em São Paulo (Processo

XVI - Sociedade Rádio Santamariense Ltda., a nº 53830.000562/96);
partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de 11 - TV SBT-Canal 5 de Belém S/A, a partir de 20
Santa Maria, Estado do Rio Grande do Sul, outorga- de agosto de 1996, na cidade de Belém, Estado do

ãa pelo Decreto nº 44.116, de 24 de julho de 1958, e Pará, outorgada pelo Decreto nº 85.841, de 25 de mar-
renovada pelo Decreto nº 89.543, de 11 de abril de ço de 1981, a SBT - Sistema Brasileiro de Televisão
1984 (Processo nº 50790.000855/93); S.C. Ltda., autorizada a mudar sua denominação social

XVII - Central de Rádio e Notícias de Itatiba para a atual, c?nforme P~rtari~ nº 2~6, de 28 de abril
Ltda., a partir de 1º de maio de 1994, na cidade de de 1986, d? DIretor da Dlreton~ Re:glonal do _Departa-
Itatiba, Estado de São Paulo, outorgada pela Porta- mento Nacl~nal de Telecomunlcaçoes em Sao Paulo
ria MVOP nº 926, de 19 de outubro de 1951, renova- (Processo n- 53830.000560/96);
da pelo Decreto nº 91.571, de 23 de agosto de 111 - Televisão Bandeirantes de Presidente
1985, e autorizada a mudar sua denominação social Prudente Ltda., a partir de 31 de julho de 1996, na
para a atual, conforme Exposição de Motivos nº 298, cidade de Presidente Prudente, Estado de São Pau-
de 12 de novembro de 1998, do Ministério das Co- lo, outorgada pelo Decreto nº 86.069, de 3 de junho
municações (Processo nº 50830.000222/94); de 1981 (Processo n!! 53830.000512/96).

XVIII - Rádio Difusora de Uberaba Ltda., a Art. 3º A exploração do serviço de radiodifu-
partir de 24 de novembro de 1993, na cidade de são, cujas _~o_ncessões são renovadas por este de-
Uberaba, Estado de Minas Gerais, outorgada pelo ereto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Teleco-
Decreto nº 38.076, de 12 de outubro de 1955, e re- municações, leis subseqüentes e seus regulamen-
novada pelo Decreto nº 96.845, de 28 de setembro tos.
de 1988 (Processo nº 50710.000749/93);

XIX - Rádio Cultura de Campinas Ltda., a par
tir de 1!! de maio de 1994, na cidade de Campinas,

-Estado de São Paulo, outorgada pela Portaria
MVOP nº 637, de 1º de janeiro de 1952, e renovada
pelo Decreto nº 90.101, de 27 de agosto de 1984
(Processo nº 50830.000263/94);

XX - Rádio Sociedade Seberí Ltda., a partir de
7 de outubro de 1997, na cidade de Seberí, Estado
do Rio Grande do Sul, outorgada pelo Decreto nº
94.750, de 10 de agosto de 1987 (Processo nº
53790.000887/97);

XXI- Rádio Difusora de Xanxerê Ltda., a partir
de 5 de agosto de 1992, na cidade de Xanxerê,
Estado de Santa Catarina, outorgada pelo Decre
to nº 87.316, de 21 de junho de 1982 (Processo
nº 29820.000348/92).

Art. 2º Fica renovada a concessão das entida
des abaixo mencionadas, para explorar, sem direito
de exclusividade, pelo prazo de quinze anos, servi
ço de radiodifusão de sons e imagens (televisão):



Brasília, em 25 de abril de 2000

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúblical
'Submeto à consideração de Vossa Excelência'e

incluso projeto de decreto que trata da 'renovação de
concessões, outorgadas às entidades abaixo relacio
n;idas, para explorar serviço de radiodifusão, nas lo
calidades e unidades da Federação indicadas:

• Rádio Sociedade Tupanciretã Ltda., conce~si
onária de serviço de radiodifusão sonora, em. onqa

TVR N!! 51, DE 2000
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM Nº 817/00

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante do Decreto
de 28 de abril de 2000 que renova con
cessão da Rádio Difusora de Xanxerê
Ltda., a partir de 5 de agosto de 1992,
para explorar, sem direito de exclusivida-:
de, pelo prazo de dez anos, serviço de ra
diodifusão sonora em onda média, na ci
dade de Xanxerê, Estado de Santa Catari
na.

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática; e de Cons
tituição e Justiça e de Redação (Art. 54»:
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"renova concessão das entidades que menciona, 8 - Rádio' São João do Sudoeste do Paraná
para explorar serviços de radiodifusão, e dá outras Ltda., a partir-de 27 de juoho de 1996, na cidade de
providências". São João - PR.; "

Atenciosamente, - Pedro Parente, Chefe da 9 - Rádio Independente de Barretos Ltda:, a par-
Casa Civil da Presidência da República. tir de 1º de maio de 1994; na cidade de Barretos - SP.; ,

10 - Rádio Pirajuí Ltda., a partir de 10· de maio
de 1994, na cidade de Pirajuf ~ SP.; ';

11 - Rádio Difusora de Piracicaba S/A., a partir
de 1ºde maio de 1994, na cidade de Piracicaba-SP.;:

. 12 - Fundação Espírita André Luiz, a partir de 1º
de maio de 1994, na cidade de Guarulhos - SP.;

13 - Rádio Verde Vale Uda., a partir de 14 de se
tembro de 1992, na cidade de Braço do Norte - SC.;..

. 14 - Rádio Sideral Ltda., a partir de 1º de maio
de 1994, na cidade de Getúlio Vargas - RS.;

.15 - Rádio Cruzeiro Ltda., a partir de 16 de ju
nho de 1991, na cidade de Cruzeiro - SP.;

16 - Sociedade Rádio Santamariense Ltda.,.~
partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de Sant~

Maria - RS.;
17 - Central de Rádio e Notícias de Itatiba Ltda., a

partir de 1º de maio de 1994, na cidade de Itatiba - $P-; ,
18- Rádio Difusora de Uberaba Ltda., a partir de

24 de novembro de 1993, na cidade de Uberaba- MG.;
1~ - Rádio Cultura de Campinas ltda., a partir

de 1ºde maio de 1994, na cidade de Campinas-SP:;.
20 - Rádio Sociedade Seberi Ltda., a P?rtir d~-7

de outubro de 1997, na cidade de Seberi - RS.; .. '.
21 - Rádio Difusora de Xan,xerê Ltda., a partir

de 5 de agosto de 1992, na cidade de Xanxerê - SC.;
. 22 -TV SBT - CanaiS de Porto Alegre S/A., a

partir de~O de agosto de 1996, na cidade de Porto
Alegre - RS:; . _

23 - TV SBT - CanaIS de Belém S/A., ~ péútrr
de 20 de agosto de 1996, na cidade de Belém - PA.;

24 - Televisão Bandeirantes de Presidente Pru
dente Ltda., a partir de 31 de julho de 1996, na cidade
de Presidente Prudente - SP. . .

Brasflia, 13 de junho de 2000. -'Fernando Hen-
rique Cà,rdoso. -

Em. nº 119/MC.

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado

com o § 3º do artigo -223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom
panhado de exposição de motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante do De
creto de 28 de abril de 2000, que "Renova concessão
das entidades que menciona, para explorar serviços
de radiodifusão, e dá outras providências". As entida
des mencionadas são as seguintes:

1 - Rádio Sociedade Tupanciretã ltda., a partir de
19 de maio de 1994, na cidade de Tupanciretã - RS.;

2 - Rádio Curimataú de Nova Cruz Ltda., a partir
de 8 de agosto de 1997, na cidade de Nova Cruz - RN.;

3 - Rádio Clube Jacareí ltda., a partir de 10 de
maio de 1994, na cidade de Jacareí - SP.;

4 - Empresa de Radiodifusão Tupinambás
ltda., a partir de 4 de outubro de 1998, na cidade de
Dourados - MS.;

5 - Rádio Difusora Serra dos Cristais ltda., a
partir de 20 de setembro de 1997, na cidade de Cris
talina - GO.;

6 - Rádio Difusora de Barra do Garças Limitada,
a partir de 18 de agosto de 1993, na cidade de Barra
do Garças - MT.;

7 - Rádio Nova São Manuel Ltda., a partir de 25
de março de 1992, na cidade de São Manuel- SP.;
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média na cidade de Tupanciretã, Estado do Rio Gran- • Rádio Sideral Ltda., concessionária de serviço
de do Sul (Processo nº 53790.000031/94); de radiodiflJsão sonora em onda média na cidade de

• Rádio Curimataú de Nova Cruz Ltda., conces- Getúlio Vargas, Estado do Rio Grande do Sul (Pro-
sionária de serviço de radiodifusão sonora em onda cesso nº 53790.000206/94);
média na cidade de Nova Cruz, Estado do Rio Grande • Rádio Cruzeiro Ltda., concessionária de servi-
do Norte (Processo nº 53780.000094/97); ço de radiodifusão sonora em onda média na cidade

• Rádio Clube Jacareí Ltda., concessionária de de Cruzeiro, Estado de São Paulo (Processo nº
serviço de radiodifusão sonora em onda média na ci- 29100.000221/91 );
dade de Jacareí, Estado de São PaulQ-(P-roeesso- nº • Sociedade Rádio Santamanense Ltda., Con-
50830.001549/93); cessionária de serviço de radiodifusão sonora em

• Empresa de Radiodifusão Tupinambás Uda., onda média na cidade de Santa Maria, Estado do Rio
concessionária de serviço de radiodifusão sonora em Grande do Sul (Processo nº 50790.000855/93);
onda média na cidade de Dourados, Estado do Mato • Central de Rádio e Noticias de Itatiba Ltda.,
Grosso do Sul (Processo nº 53700.000896/98); concessionária de serviço de radiodifusão sonora em

• Rádio Difusora Serra dos Cristais Ltda., con- onda média ~a cidade de Itatiba,.Estado de São Paulo
cessionária de serviço de radiodifusão sonora em (Processo n- 50830.000222/94),
onda média na cidade de Cristalina, Estado de Goiás • Rádio Difusora de Uberaba Ltda., concessio-
(Processo nº 53670.000390/97); nária d~ serviço de radiodifusão sonora em onda mé-

• Rádio Difusora de Barra do Garças Limitada, dia na cidadoe de Uberaba, Est~do de Minas Gerais
concessionária de serviço de radiodifusão sonora em (Process~ ~- 50710.000749/93?, .
onda média na cidade de Barra do Garças Estado do • Radlo Cultura de Campinas Ltda., concesslo-
Mato Grosso (Processo nº 53690.000013i93)· nária de serviço de radiodifusão sonora em onda mé-

, ,_ ' . " dia na cidade de Campinas, Estado de São Paulo
• ~adlo Nov~ ~ao ~anuel Ltda., concess~o~ana (Processo nº 50830.000263/94)'

de serviço de radrodlfusao sonora em onda media na , " , ' . ,.
cidade de São Manuel Estado de São Paulo (Proces- • Radlo Sociedade Seben Ltcla., concesslonana
so nº 29830.000024/92); d~ serviço de ra~iodifusão son?ra em onda média na

R 'd' S- J - d S d t d P , Ltd cidade de Seben, Estado do RIO Grande do Sul (Pro-
• ,a I? ao oao. o u oe.s e. 0_ arana a., cesso nº 53790.000887/97)'

concesslonana de serviço de radlodlfusao sonora em ". J A •

onda média na cidade de São João Estado do Para- • Radlo Dlfusora de Xanxere Ltda., concesslo-
ná (Proce&so nº 53740000108/96): nária de serviço de radiodifusão sonora em onda mé-

., dia na cidade de Xanxerê, Estado de Santa Catarina
• Rádio Independente de Barretos Ltda., con- (Processo nº 29820.000348/92)'

cessionária de serviço de radiodifusão sonora em TV SBT _ C 15 d p' rt AI SIA _
d 'd' 'd d d B t E t d d S- • ana e o o egre , conon a me la na CI a e e arre os, s a o e ao ., . . .. _ .

Paulo (Processo nº50830.000211/94)· cesslonan~ ~e servl~o de radlodlfusao de sons e Ima-
,. .., . '" . gens (televlsao) na cidade de Porto Alegre, Estado do

•. R~dlo !lraJul Ltda., concessl,o~ana d~ serviço Rio Grande do Sul (Processo nº 53830.000562/96);
d~ r~~lodlfusao sonora e~ onda media na cidade d: • TV SBT _ Canal 5 de Belém S/A, concessioná-
PlraJul, Estado .de Sao Paulo (Processo n- ria de serviço de radiodifusão de sons e imagens (te-
50830.000282/94), levisão) na cidade de Belém, Estado do Pará (Proces-

• Rádio Difusora de Piracicaba S/A, concessio- so nº 53830.000560/96);
nálla de serviço de radiodifusão sonora em onda mé- • Televisão Bandeirantes de Presidente Pruden-
dia na cidade de Piracicaba, Estado de São Paulo te Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão de
(Processo nº 50830.000152194); sons e imagens (televisão) na cidade de Presidente

• Fundação Espírita André Luiz, concessionária Prudente, Estado de São Paulo (Processo nº
de serviço de radiodifusão sonora em onda média na 53830.000512/96).
cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo (Processo 2. Observo que a renovação do prazo de vigên-
nº 50830.000295/94); cia das outorgas para explorar serviços de radiodifu-

• Rádio Verde Vale Ltda., concessionária de são é regida pelas disposições contidas na Lei nº
serviço de radiodifusão sonora em onda média na ci- 5.785, de 23 de junho de 1972, e no Decreto nº
dade de Braço do Norte, Estado de Santa Catarina 88.066, de 26 de janeiro de 1983, que a regulamen-
(Processo nº 29820.000434/92); tou.
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3. Cumpre ressaltar que os pedidos foram anali
sados pelos órgãos técnicos deste Ministério e consi
derados de acordo com os dispositivos legais aplicá
veis, demonstrando possuir as entidades as qualifica
ções necessárias à renovação da concessão.

4. Nessa conformidade, e em observância ao
que dispõem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regula
mento, Decreto nº88.066, de 1983, submeto o assun-

--to-à superior consideração de Vossa Excelência para
decisão e submissão da matéria ao Congresso Naci
onal, em cumprimento ao § 3º do art. 223 da Constitu
ição.

Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Minis
tro de Estado das Comunicações.

DECRETO DE 28 DE ABRIL DE 2000

Renova concessão das entidades
que menciona, para explorar serviços de
radiodifusão, e dá outras providências.

O Presidente da República, no uso das atribui
ções que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, ca
put, da Constituição, 33, § 3º, da Lei nº 4. 117f de 27
de agosto de 1962, e 6º da Lei nº 5.785, de 23 de ju
nho de 1972, e tendo em vista o disposto no art. 6º, in
ciso I, do Decreto nº88.066, de 26 de janeiro de 1983,

Decreta:
Art. 1º Fica renovada a concessão das entida

des abaixo mencionadas, para explorar, sem direito
de exclusividade, pelo prazo de dez anos, serviço de
radiodifusão sonora em onda média:

I - Rádio Sociedade Tupanciretã Ltda., a partir
de 1º de maio de 1994, na cidade de Tupanciretã,
Estado do Rio Grande do Sul, outorgada pela Portaria
MVOP nº432, de 29 de abril de 1955, e renovada pelo
Decreto nº89.629, de 8 de maio de 1984 (Processo nº
53790.000031/94);

11- Rádio Curimataú de Nova Cruz Ltda., a par
tir de 8 de agosto de 1997, na cidade de Nova Cruz,
Estado do Rio Grande do Norte, outorgada pelo De
creto nº 79.801, de 8 de junho de 1977, e renovada
pelo Decreto nº 96.867, de 29 de setembro de 1988
(Processo nº 53780.000094/97);

111- Rádio Clube Jacareí Ltda., a partir de 1º de
maio de 1994, na cidade de Jacareí, Estado de São
Paulo, outorgada pela Portaria MVOP nº 155, de 16
de fevereiro de 1950, e renovada pelo Decreto nº
91.011, de 27 de fevereiro de 1985 (Processo nº
50830.001549/93);

IV - Empresa de Radiodifusão Tupinambás
Ltda., a partir de 4 de outubro de 1998, na cidade de
Dourados, Estado do Mato Grosso do Sul, outorgada



Art. 4º A renovação da concessão somente pro
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
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fusora, Hora Certa Ltda., cuja denominação social foi Decreto nº 96.845, de 28 de setembro de 1988 (Pro-
alterada para Rádio Boa Nova de Guarulhos Ltda.~ re- cesso nº 5071 0.000749/93);
novada pelo Decreto nº 89.590, de 27 de abril de XIX - Rádio Cultura de Campinas Ltda., a partir de
1984, e transferida pelo Decreto de 10 de dezembro 1º de maio de 1994, na cidade de Campinas, Estado de
de 1997, para a concessionária de que trata este inci- São Paulo, outorgada pela Portaria MVOP nº637, de 1ºde
so (Processo nº 50830.000295/94); janeiro de 1952. e renovada pelo Decreto nº90.1 01 ,de 27

XIII - Rádio Verde Vale Ltda., a partir de 14 de de agosto de 1984 (Processo nº50830.000263/94);
setembro de 1992, na cidade de Braço ·do Norte, XX - Rádio Sociedade Seberi Ltda., a partir de 7
Estado de Santa Catarina, outorgada pelo Decreto nº de outubro de 1997, na cidade de Seberi, Estado do Rio
87.402,-de 13 de julho de 1982, à Rádio Verde Vale de Grande do Sul, outorgada pelo Decreto nº94.750, de 10
Braço do Norte Ltda., autorizada a mudar suà deno- de agosto de 1987 (Processo nº 53790.000887/97);
minação social para a atual, conforme Exposição de XXI- Rádio Difusora De Xanxerê Ltda., a partir de
Motivos nº 146, de 20 de maio de 1998, do Ministério 5 de agosto de 1992, na cidade de Xanxerê, Estado de
das Comunicações (Processo nº 29820.000434/92); Santa Catarina, outorgada pelo Decreto nº87.316, de 21

, XIV - Rádio Sideral Ltda., a partir de 1º de maio de junho de 1982 (Processo nº29820.000348/92).
de 1994, na cídade de Getúlio Vargas, Estado do Rio Art. 2º Fica renovada a concessão das entida-
Grande do Sul, outorgada pela Portaria MVOP nº969; des abaixo mencionadas, para explorar, sem direito
de,18 de novembro de 1948, e renovada pelo Decreto de exclusividade, pelo prazo de quinze anos, serviço
nº 90.422~ de 8 de -novembro de 1984 (Processo nº de radiodifusão de sons e imagens (televisão):
53790.000206/94); 1_TV SBT - CanaiS de Porto Alegre S/A, a par-

XV - Rádio Cruzeiro Uda., a partir de 16 de ju- tir de 20 de agosto de 1996, na cidade de Porto Ale-
nho de 1991, na cidade de Cruzeiro, Estado de São gre, Estado do Rio Grande do Sul, outorgada pelo De-
Paulo, outorgada originariamente à Emissoras do ereto nº85.841, de 25 de março de 1981, aSBT -Sis-
Vale Ltda., conforme Portaria MC nº 111, de 11 'de' ju- tema Brasileiro de Televisão S.C. Ltda., autorizada a
riho de 1981, autorizada a passar à condição de con- mudar sua denominação social para a atual, confor-
cessionária em virtude ae aumento de potência de me Portaria nº 285, de 28 de abril de 1986, do Diretor
sua estação transmissora, conforme Decreto nº da Diretoria Regional do Departamento Nacional de
86.835, de 12 de janeiro de 1982, transferida para a Telecomunicações em São Paulo (Processo nº
tóncessionária de que trata este inciso, conforme 53830.000562/96);.
Exposição de Motivos nº 259, de 6 de novembro de li _ TV SBT - CanaiS de Belém S/A, a partir de
1"984, do Ministério das Comunicações (Processo nº 20 de agosto de 1996, na cidade de Belém, Estado do
29100.000221/91); . Pará, outorgada pelo Decreto nº 85.841, de 25 de

XVI - Sociedade Rádio Santamariense Ltda., a março de 1981, a SBT - Sistema Brasileiro de Televí-
partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de Santa são S.C. Ltda., autorizada a mudar sua denominação
Maria, Estado do Rio Grande do Sul, outorgada pelo social para a atual, conforme Portaria nº286, de 28 de
Decreto nº44.116, de 24 de julho de 1958, e renovada abril de 1986, do Diretor da Diretoria Regional do De-
pelo Decreto nº 89.543, de 11 de abril de 1984 (Pro- partamento Nacional de Telecomunicações em São
cesso nº 50790.000855/93); Paulo (Processo nº 53830.000560/96);

XVII - Central de Rádio e Notícias de Itatiba' _lH - Televisão-Bandeirantes-de-Presidente-Prw-
ltda., a f)aftifee-~e1-gg4;nã ciâade de Ita~' dente Ltda., a partir de 31 de julho de 1996, na cidade
tiba, Estado de São Paulo, outorgada pela Portaria de Presidente Prudente, Estado de São Paulo, outor-
MVOP nº 926, de 19 de outubro de 1951, renovada gada pelo Decreto nº 86.069, de 3 de junho de 1981
pelo Decreto nº 91.571, de 23 de agosto de 1985, e (Processo nº 53830.000512/96).
autorizada a mudar sua denominação social para a
atual, conforme Exposição de Motivos nº 298, de 12 Art. 3º A exploração do serviço de radiodifu-
de novembro de 1998, do Ministério das Comunica- são, cujas concessões são renovadas por este de

creto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Teleco-
ções (Processo nº 50830.000222/94); municações, leis subseqüentes e seus regulamen-

XVIII- Rádio Difusora de Uberaba ltda.,'a partir
b b

tos.
de 24 de novembro de 1993, na cidade de U era a,
Estado de Minas Gerais, outorgad l pelo Decreto nº
38.076, de 12 de outubro de 1955, e renovada pelo



2 - Rádio Curimataú de Nova Cruz Ltda., a par
tir de 8 de agosto de 1997, na cidade de Nova Cruz
RN;

3 - Rádio Clube Jacareí Ltda., a partir de 19 de
maio de 1994, na cidade de Jacareí - SP;

4 - Empresa de Radiodifusão Tupinambás
Ltda., a partir de 4 de outubro de 1998, na cidade de
Dourados - MS;

5 - Rádio Difusora Serra dos Cristais Ltda., a
partir de 20 de setembro de 1997. na cidade de Cris
talina- GO;

6 - Rádio Difusora de Barra do Garças Limitada,
a partir de 18 de agosUn:fe 1993, na cidade deBarra

_do Garças -:-~
7 - Rádio Nova São Manuel Ltda., a partir de 25

de março de 1992, na cidade de São Manuel- SP;
8 - Rádio São João do Sudoeste do Paraná

Ltda., a partir de 27 de junho de 1996, na cidade de
São João - PR;

9 - Rádio Independente de Barretos Ltda, a par
tir de 1º de maio de 1994, na cidade de Barretos - SP;

10- Rádio Pirajuí Ltda., a part~r ri : Iº de maio de
1994, na cidade de Pirajui - SP;

11 - Rádio Difusora de Piracicaba S/A, a partir
de 1º de maio de 1994, na cidade de Piracicaba - SP;

12 - Fundação Espfrita André Luiz, a partir de 12

de maio de 1994, na cidade de Guarulhos - SP;
13 - Rádio Verde Vale .Ltda., a partir de 14 de

setembro de 1992, na cidade de Braço do Norte - SC;
14 - Rádio Sideral Ltda., a partir de 1!l de maio

de 1994, na cidade de Getúlio Vargas - RS;
15 - Rádio Cruzeiro Uda., a partir de 16 de ju

nho de 1991, na cidade de Cruzeiro - SP;
16 - Sociedade Rádio Santamariense Ltda., ª__

-partireis Ili de novem15ro oeT9"93, na cidade de Santa
Maria- RS;

17 - Central de Rádio e Notícias de Itatiba Uda.,
a parti r de 1º de maio de 1994, na cidade de Itatiba 
SP;

18 - Rádio Difusora de Uberaba Ltda., a partir
de 24 de novembro de 1993, na cidade de Uberaba
MG;

19 - Rádio Cultura de Campinas Ltda., a partir
de 1º de maio de 1994, na cidade de Campinas - SP;

20 - Rádio Sociedade Seberi Ltda., a partir de 7
de outubro de 1997. na cidade de Seberi - RS;

21 - Rádio Difusora de Xal}~E?.r~_htç1a" a r;tarJiL
de 5 de agõslo---ae1992;ná cidãde de Xanxerê - SC;

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secr~taria Mensagem do_Exce

lentíssimo Senhor Presidente da República na qual sub
mete à apreciação do Congresso Nacional o ato cons
tante do Decreto de 28 de abril de 2000, que "renova
concessão das entidades que menciona, para explorar
serviços de radiodifusão, e dá outras providências".

Atenciosamente,,- Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.

TVR Nº 52, DE 2000
(Do Po'der Executivo)

MENSAGEM Nº 817/00

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante do Decreto
de 28 de abril de 2000 que renova con
cessão da rv sar Canal 5 de Porto Ale
gre S/A, a partir de 20 de agosto de 1996,
para explorar, sem direito de exclusivida
de, pelo prazo de quinze anos, serviço de
radiodifusão de sons e imagens (televi
são), na cidade de Porto Alegre, Estado
do _Rio Grande do Sul.-

(Às Comissões de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática; e de Constituição e
Justiça e de Redação (art. 54.)

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado

com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom
panhado de exposição de motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante do De
creto de 28 de abril de 2000, que "Renova concessão
das entidades que menciona, para explorar serviços
de radiodifusão, e dá outras providências". As entida
des mencionadas são as seguintes:

Art. 5º Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação.

Brasília, 28 de abril de 2000; 179º da Indepen
dência e 112º da República. - FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO - Pimenta da Veiga.

Aviso nº 999 - C. Civil.

Brasrlia, 13 de junho de 2000

A Sua Excelência o Senhor
Deputado UBIRATAN AGUIAR
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília - DF.
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Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constitui- 1 - Rádio Sociedade Tupanciretã Ltda., a partir
ção. de 1º de maio de 1994, na cidade de Tupanciretã 

RS;



• Fundação Espírita André Luiz, concessioná
ria de serviço de radiodifusão sonora em onda mé
dia na cidade ç1e Guarulhos, Estado de São Paulo
(Processo nº 50830.000295/94);

• Rádio Verde Vale Ltda., concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda média na
cidade de Braço do Norte, Estado de Santa Catarina
(Processo nº 29820.00'0434/92);

• Rádio Sideral Ltda., concessionária de servi
ço de radiodifusão sonora en)'onda média na cidade
de Getúlio Vargas, Estado do Rio Grande do Sul
(Processo nº 53790.000206/94);

• Rádio Cruzeiro Ltda., concessionária de ser
viço de radiodifusão sonora em onda média na cida
de de Cruzeiro, Estado de São Paulo (Processo nº
29100.000221/91 );

• Sociedade Radio Santamariense Ltda.; con
cessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Santa Maria, Estado do
Rio Grande do Sul (Processo nº 50790.000855/93);

• Central de Rádio e Notícias de Itatiba Ltda.,
concessionária de serviço de radiodifusão' sonora
em onda média na cidade de Itatiba, Estado de São
Paulo (Processo nº 50830.000222/94);

• Rádio Difusora de Uberaba Ltda., concessio
nária de serviço de radiodifusão sonora em onda
média na cidade de Uberaba, Estado de Minas Ge
rais (Processo nº 5071 0.000749/93);

• Rádio Cultura de Campinas Ltda., concessio
nária de serviço de radiodifusão sonora em onda
média na cidade de Campinas, Estado de São Pau
lo (Processo nº 50830.000263/94);

• Rádio Sociedade Seberi Ltda., concessioná
ria de serviço de radiodifus~o sonora em onda mé
dia na cidade de Seberi, Estado do Rio Grande do
Sul (Processo nº 53790.000887/97);
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22 - TV SBT - Canal 5 de Porto Alegre S/A, a • Rádio Independente de Barretos Ltda., con-
partir de 20 de agosto de 1996, na cidade de Porto cessionária de serviço de radiodifusão sonora em
Alegre - RS; onda média na cidade de Barretos, Estado de São

23- TV SBT -Canal 5 de Belém S/A, a partir de Paulo (Processo nº50830.000211/94);
20 de agosto de 1996, na cidade de Belém - PA; • Rádio Pirajuí Ltda., concessionária de serviço

24 - Televisão Bandeirantes de Presidente Pru- de radiodifusão sonora em onda média na cidade de
dente Ltda., a partir de 31 de julho de 1996, na cidade Pirajui, Estado de São Paulo (Processo nº
de Presidente Prudente - SP. 50830.000282194);

Brasília, 13 de junho de 2000. - Fernando Hen- • Rádio Difusora de Piracicaba S/A., concessio-
rique Cardoso. nária de serviço de radiodifusão sonora em onda mé-
Em nº 119/MC dia na cidade de Piracicaba, Estado de São Paulo

(Process'o nº 50830.000152/94);
Brasília, 25 de abril de 2000

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência o

incluso projeto de decreto que trata da renovação de
concessões, outorgadas às entidades abaixo relacio

nadas, para explorar serviço de radiodifusão, nas lo
calidades e unidades da Federação indicadas:

• Rádio Sociedade Tupanciretã Ltda., concessi
onária de serviço de radiodifusão sonora em onda
média na cidade de Tupanciretã, Estado do Rio Gran
de do Sul (Processo nº53790.000031/94));

• Rádio Curimataú de Nova Cruz Ltda., conces
sionária de serviço de radiodifusão sonora em onda
média na cidade de Nova Cruz, Estado do Rio Grande
do Norte (Processo nº 53780.000094/97);

• Rádio Clube Jacareí Ltda., concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda média na ci
dade de Jacareí, Estado de São Paulo (Processo nº
50830.001549/93);

• Empresa de Radiodifusão Tupinambás Ltda.,
Concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Dourados, Estado do Mato
Grosso do Sul (Processo nº 53700.000896/98);

• Rádio Difusora Serra dos Cristais Ltda., con
_ç~ssionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Cristalina, Estado de Goiás
(Processo nº 53670.000390/97);

• Rádio Difusora de Barra do Garças Limitada,
concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Barra do Garças, Estado do
Mato Grosso (Processo nº53690.000013/93);

• Rádio Nova São Manuel Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda média na
cidade de São Manuel, Estado de São Paulo (Proces
so nº 29830.000024/92);

• Rádio São João do Sudoeste do Paraná Ltda.,
concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
-onda média na cidade de São João, Estado do Para
ná (Processo nº 53740.000108/96);
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Renova concessão das entidades
que menciona, para explorar serviços de
radiodifusão, e dá outras providências.

O Presidente da República, no uso das atribui
ções que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, ca
put, da Constituição, 33, § 3º, da Lei nº4.117, de 27
de agosto de 1962, e 6º da Lei nº 5.785, de 23 de ju
nho de 1972, e tendo em vista o disposto no art. 6º, in
ciso I, do Decreto nº88.066, de 26 de janeiro de 1983,

• Rádio Difusora de Xar:lxerê Uda., concessio- Decreta:
nária de serviço de radiodifusão sonora. em onda Art.1 º Fica renovada a concessão das entida-
m~dia na cidade ~e Xanxerê, Estado de Santa Ca- des abaixo mencionadas, para explorar, sem direito
tarlna (Processo n- 29820.0003.48/92); de exclusividade, pelo prazo de dez anos, serviço de

• TV SBT - Canal-5 de Porto Alegre S/A., con- radiodifusão sonora em onda média:
~essionária d~ ~erviço .de radiodifusão de sons e. 1- Rádio Sociedade Tupanciretâ Ltda., a partir
Imagens (tel.evlsao) na cidade de Porto Alegre, Esta- de 1º de maio de 1994, na cidade de Tupanciretã,
do do RIo Grande do Sul (Processo nº Estado do Rio Grande do Sul, outorgada pela Portaria
53830.000562/96); MVOP. nº432, de 29 de abril de 1955, e renovada pelo

, • TV SBT - Canal5'de Belém S/A., concessio- Decreto nº 89.629, de 08 de maio de 1984 (Processo
náriâ de serviço de radiodifusão de sons e imagens nº 53790.000031/94);
(televisão) na cidade de Belém, Estado do Pará 11- Rádio Curimataú de Nova Cruz Ltda., a par-
(Processo nº 53830.000560/96);' tir de 08 de agosto de 1997, na cidade de Nova Cruz,

• Televisão Bandeirantes de Presidente Pru- Estado do Rio Grande do Norte, outorgada pelo De-
•dénte' Ltda., concessionária de serviço de radiodifu- ereto nº 79.801 , de 08 de junho de 1977, e renovada
são de sons e imagens (telévisão) na cidade de Pre- pelo Decreto nº 96.867, de 29 de setembro de 1988
sidente Prudente, Estado de São Paulo (Processo (Processo nº 53780.000094197);
n~53830.000512/96). 111- Rádio Clube Jacareí Ltda., a partir de 1º de

2. Observo que a renovação do prazo de vi- maio de 1994, na cidade de Jacaref, Estado de São Pau-
gência das outorgas para explorar serviços de radio- lo, outorgada pela Portaria MVOP. nº155, de 16 de feve-
difusão é regida pelas disP9sições contidas na Lei ~eiro de 1950, e renovada pelo Decreto nº 91.011, de 27
nº 5.785, de 23 de junho de 1972, e no Decreto nº de fevereiro de 1985 (Processo nº50830.001549/93);

· ~8.0p6, de 26 de janE1'iro de 1983, que a regulamen- IV - ElT1presa de Radiodifusão Tupinambás
tou. Ltda., a partir de 4 de outubro de 1998, na cidade de

.3. CUl1Jpre res~altar que os pedidos foram Dourados, Estado do Mato Grosso do Sul, outorgada
a'r.1~.Iisadqs pelos órg'ãos técnicos deste Ministério pelo Decreto nº 96.647, de 05 de setembro de 1988ª cohsiderad<;>s de aéordo com os dispositivos le- (Processo nº 53700.000896/98);
gais aplicáveis; demonstrando possuir as entida- V - Rádio Difusora Serra dos Cristais Ltda., a partir
des as qualificações necessárias à renovação da de 20 de setembro de 1997, na cidade de Cristalina, Esta-
eoncessão. ' do de Goiás, outorgada pelo Decreto nº80.230, de 25 de

4. Nessa conformidade, e em observância ao agosto de 1977, e renovada pelo Decreto nº95.258, de 19
que ~ispõem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regula- de novembro de 1987 (Processo nº53670.000390/97);
mento, Decreto nº 8á.086, dá 1983, submeto o as- VI - Rádio Difusora de Barra do Garças Limita-
sunto à superior consideração de Vossa Excelência da, a partir de 18 de agosto de 1993, na cidade de
par~ decisão-e submissão da matéria ao Congresso Barra do Garças, Estado do Mato Grosso, outorgada
Nacional, em cumprimento ao § 3º do art. 223 da pelo Decreto nº 88.445, de 29 de junho de 1983 (Pro-
Constituição. ' cesso nº 53690.000013/93);

. Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Minis- VII- Rádio Nova são Manuel Ltda., a partir de 25
t~~ de Estado das Comunicaç,õ~~. de março de 1992, na cidade de São Manuel, Estado de

DECRETO DE 28 DE ABRIL DE 2000 São Paulo, outorgada pelo Decreto nº 86.961, de 25 de
fevereiro de 1982 (Processo nº29830.000024/92);

VIII - Rádio são João do Sudoeste do Paraná
Ltda., a partir de 27 de junho de 1996, na cidade de
São João, Estado do Paraná, outorgada pela Portaria
MC nº 176, de 25 de junho de 1986, e autorizada a
passar à condição de concessionária em virtude de
aumento de potência de sua estação transmissora,
conforme Exposição de Motivos nº 112, de 12 de se
tembro de 1994, do Ministério das Comunicações
(Processo nº 53740.0001 08/96);
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IX - Rádio Independente de Barretos Ltda., a
partir de 1º de maio de 1994, na cidade de Barretos,
Estado de São Paulo, outorgada pela Portaria MVOP
nº 31-B, de 21 de janeiro de 1961, e renovada pelo
Decreto nº 89.553, de 12 de abril de 1984 (Processo
nº 50830.000211/94);

X - Rádio Pirajuí Ltda., a partir de 1º de maio de
1994, na cidade de Pirajuí, Estado de São Paulo, ou
torgada pela Portaria MVOP nº 239, de 11 de março
de 1946, renovada pela Portaria MC nº 251, de 9 de
outubro de 1985, e autorizada a passar à condição de
concessionária em virtude de aumento de potência
de sua estação transmissora, conforme Exposição de
Motivos nº 92, de 16 de maio de 1996, do Ministério
das Comunicações (Processo nº 50830.000282/94);

XI- Rádio Difusora de Piracicaba S/A, a partir de 1º
de maio de 1994, na cidade de Piracicaba, Estado de São
Paulo, outorgada pela Portaria MVOP nº 41 , de 22 de ja
neiro de 1948, e renovada pelo Decreto nº 89.406, de 29
de fevereiro de 1984 (Processo nº 50830.000152194);

XII - Fundação Espfrita André Luiz, a partir de
1º de maio de 1994, na cidade de Guarulhos, Estado
de São Paulo, outorgada onginariamente pela Porta
ria MVOP nº 420, de 26 de julho de 1956, à Rádio Di
fusora Hora Certa Ltda., cuja denominação social foi
alterada para Rádio Boa Nova de Guarulhos Ltda., re
flovada pelo Decreto nº 89.590, de 27 de abril de
1984, e transferida pelo Decreto de 1Ode dezembro
de 1997, para a concessionária de que trata este inci
so (Processo nº 50830.000295/94);

XIII- Rádio Verde Vale Ltda., a partir de 14 de
setembro de 1992, na cidade de Braço do Norte,
Estado de Santa Catarina, outorgada pelo Decreto nQ

87.402, de 13 de julho de 1982, à Rádio Verde Vale de
Braço do Norte Ltda., autorizada a mudar sua deno
minação social para a atual, conforme Exposição de
Motivos nº 146, de 20 de maio de 1998, do Ministério
das Comunicações (Processo nº 29820.000434/92);

XIV - Rádio Sideral Ltda., a partir de 1º de maio
de 1994, na cidade de Getúlio Vargas, Estado do Rio
Grande do Sul, outorgada pela Portaria MVOP nº969,
de 18 de novembro de 1948, e renovada pelo Decreto
nº 90.422, de 8 de novembro de 1984 (Processo nQ

53790.000206/94);
XV - Rádio Cruzeiro Ltda., a partir de 16 de ju

nho de 1991, na cidade de Cruzeiro, Estado de São
Paulo, outorgada onginariamente à Emissoras do
Vale Ltda., conforme Portaria MC nº 111, de 11 de ju
nho de 1981, autorizada a passar à condição de con
cessionária em virtude de aumento de potência de
sua estação transmissora, conforme Decreto nQ

86.835, de 12 de janeiro de 1982, transferida para a

concessionária de que trata este inciso, conforme
Exposição de Motivos nº 259, de 6 de novembro de
1984, do fvlinistério das Comunicações (Processo n2

29100.000221/91 );

XVI- Sociedade Rádio Santamariense Ltda., a
partir de 1ºde novembro de 1993, na cidade de Santa
Maria, Estado do Rio Grande do Sul, outorgada pelo
Decreto nº44.116, de 24 de julho de 1958, e renovada
pelo Decreto nº 89.543, de 11 de abril de 1984 (Pro
cesso nº 50790.000855/93);

XVII - Central de Rádio e Notícias de Itatiba
Ltda., a partir de 1º de maio de 1994, na cidade de Ita
tiba, Estado de São paulo, outorgad8---f3e1a-Portaria
MVOP nº 926, de 19 de outubro de 1951, renovada
pelo Decreto nº 91.571, de 23 de agosto de 1985, e
autorizada a mudar sua denominação social para a
atual, conforme Exposição de Motivos nº 298, de 12
de novembro de 1998, do Ministério das Comunica
ções (Processo nº 50830.000222194);

XVIII- Rádio Difusora de Uberaba Ltda., a partir
de 24 de novembro de 1993, na cidade de Uberaba,
Estado de Minas Gerais, outorgada pelo Decreto nº
38.076, de 12 de outubro de 1955, e renovada pelo
Decreto nº 96.845, de 28 de setembro de 1988 (Pro
cesso n2 5071O.000749/93);

XIX - Rádio Cultura de Campinas Ltda., a partir de
1º de maio de 1994, na cidade de Campinas, Estado de
São Paulo, outorgada pela Portaria MVOP nº 637, de 12
de janeiro de 1952, e renovada pelo Decreto nº90.1 01, de
27 de agosto de 1984 (Processo nº50830.ooo263194);

XX - Rádio Sociedade Seberi Ltda., a partir de 7
de outubro de 1997, na cidade de Seberi, Estado do Rio
Grande do Sul, outorgada pelo Decreto nº94.750, de 10
de agosto de 1987 (Processo nº 53790.000887/97);

XXI - Rádio Difusora de Xanxerê Ltda., a partir de
5 de agosto de 1992, na cidade de Xanxerê, Estado de
Santa Catarina, outorgada pelo Decreto nº87.316, de 21
de junho de 1982 (Processo nº 29820.000348/92).

Art. 2º Fica renovada a concessão das entida
des abaixo mencionadas, para explorar, sem direito
de exclusividade, pelo prazo de quinze anos, serviço
de radiodifusão de sons e imagens (televisão):

I - TV SBT - Canal 5 de Porto Alegre S/A, a partir
de 20 de agosto de 1996, na cidade de Porto Alegre,
Estado do Rio Grande do Sul, outorgada pelo Decreto n2

85.841, de 25 de março de 1981, à SBT - Sistema Brasi
leiro de Televisão S.C. Ltda., autorizada a mudar sua de
nominação social para a atual, conforme Portaria n2285,
de 28 de abril de 1986, do Diretor da Diretoria Regional
do Departamento Nacional de Telecomunicações em
São Paulo (Processo nº 53830.000562196);



02 - RádiO Curimataú de Nova Cruz Ltda., a
partir de 8 de agosto de 1997, na cidade de Nova
Cruz - RN;

03 - Rádio Clube Jacareí Ltda., a parti r de 1º de
maio de 1994, na cidade de Jacareí - SP;

04 - Empresa de Radiodifusão Tupinambás
Ltda., a partir de 4 de outubro de 1998, na Cidade de
Dourados - MS;

05 - RádiO Difusora Serra dos Cristais Ltda., a
partir de 20 de setembro de 1997. na cidade de Cris
talina - GO;

06 - Rádio Difusora de Barra do Garças limita
da, a partir de 18 de agosto de 1993, na Cidade de
Barra do Garças - MT;

07 - Rádio Nova São Manuel Ltda., a partir de
25 de março de 1992, na Cidade de São Manuel- SP;

08 - Rádio São João do Sudoeste do Paraná
Ltda., a partir de 27 de junho de 1996, na cidade de
São João - PR;

09 - Rádio Independente de Barretos Ltda, a
partir de 1º de maio de 1994, na cidade de Barretos
SP;

10- Rádio Pirajui Ltda., a partir de Iº de maio de
1994, na Cidade de PirajUl - SP;

11 - RádiO Difusora de Piracicaba S/A, a partir
de 1º de maio de 1994, na cidade de Piracicaba - SP;

12 - Fundação Espírita André Luiz, a partir de 1º
de maio de 1994, na cidade de Guarulhos - SP;

13 - RádiO Verde Vale Ltda., a partir de 14 de
setembro de 1992, na Cidade de Braço do Norte - SC;

Aviso nº 999 - C. Civil.

Senhor Primeiro SecretáriO,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Exce

lentíssimo Senhor Presidente da República na qual sub
mete à apreciação do Congresso Nacional o ato cons
tante do decreto de 28 de abril de 2000, que "Renova
concessão das entidades que menciona, para explorar
serviços de radiodifusão, e dá outras providências".

Atenciosamente, - Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.

TVR N!! 53, DE 2000
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N!! 817/00

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante do Decreto
de 28 de abril de 2000 que renova con
cessão da TV SBT Canal 5 de Belém S/A,

Brasília, 13 de Junho de 2000

A Sua Excelência o Senhor
Deputado UBIRATAN AGUIAR
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília - DF.
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11- TV SBT - Canal 5 de Belém S/A, a partir de a partir de 20 de agosto de 1996, para ex-
20 de agosto de 1996, na cidade de Belém, Estado do piorar, sem direito de exclusividade, pelo
Pará, outorgada pelo Decreto nº 85.841, de 25 de prazo de quinze anos, serviço de radiodi-
março de 1981, à SBT - Sistema Brasileiro de Televl- fusão de sons e imagens (televisão), na
são S.C. Ltda., autorizada a mudar sua denominação cidade de Belém, Estado do Pará.
social para a atual, conforme Portaria nº286, de 28 de (Às Comissões de Ciência e Tecnolo-
abril de 1986, do Diretor da Diretoria Regional do De- gla, Comunicação e Informática; e de Cons-
partamento Nacional de Telecomunicações em São tituição e Justiça e de Redação (art. 54.)

Paulo (Processo nº 53830.000560/96); Senhores Membros do Congresso Nacional,
111 - Televisã? Bandeirantes de Presidente Pru- Nos termos do artigo 49, incIso XII, combinado

dente Ltda., a partir de 31 de Julho de ~996, na cidade com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
_de Presidente Prude~te, Estado de Sa? Paulo, outor- submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom-
gada pelo Decreto n- 86.069, de 3 de Junho de 1981 panhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
(Processo nº 53830.000512/96). de Estado das Comunicações, o ato constante do De-

Art. 3º A exploração do serviço de radiodIfusão, creto de 28 de abril de 2000, que "Renova concessão
cujas concessões são renovadas por este decreto, re- das entidades que menciona, para explorar serviços
ger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunlca- de radiodifusão, e dá outras providências", As entida-
ções, leis subseqüentes e seus regulamentos. des menCionadas são as seguintes:

Art. 4º A renovação da concessão somente produ- 01- Rádio Sociedade Tupanciretã Ltda. - a partir
zirá efeitos legais após deliberação do Congresso Naclo- de 1º de mala de 1994, na cidade de TupanClretã -
nal, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição. RS;

Art. 5º Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação.

Brasília, 28 de abril de 2000; 179º da Indepen
dência e 112º da República. - FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO - Pimenta da Veiga.



19 - Rádio Cultura de Campinas Ltda., a partir
de 1º de maio de 1994, na cidade de Campinas - SP;

20 - Rádio Sociedade Seberi Ltda., a partir de 7
de outubro de 1997. na cidade de Seberi - RS;

21 - Rádio Difusora de Xanxerê Ltda., a partir
de 5 de agosto de 1992, nacidãde de Xanxerê - SC;

22 - TV SBT - Canal 5 de Porto Alegre S/A, a
partir de 20 de agosto de 1996, na cidade de Porto
Alegre- RS;

23 - TV SBT - CanaiS de Belém S/A, a partir de
20 de agosto de 1996, na cidade de Belém - PA;

24 - Televisão Bandeirantes de Presidente Pru
dente Ltda., a partir de 31 de julho de 1996, na cidade
de Presidente Prudente - SP.

Brasília. 13 de junho de 2000. - Fernando
Henrique Cardoso

Em nº 119/MC

Brasília, 25 de abril de 2.000

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência o

incluso projeto de decreto que trata da renovação de
concessões, outorgadas às entidades abaixo relacio
nadas, para explorar serviço de radiodifusão, nas lo
calidades e Unidades da Federação indicadas:

• Rádio SQ_Ql,ªo.ade Tupanciretã--btda;, concessi
onária de serviço de radiodifusão sonora em onda
média na cidade de Tupanciretã, Estado do Rio Gran
de do Sul (Processo nº 53790.000031/94»;

• Rádio Curimataú de Nova Cruz Ltda., conces
sionária de serviço de radiodifusão sonora em onda
média na cidade de Nova Cruz, Estado do Rio Grande
do Norte (Processo nº 53780.000094/97);

• Rádio Clube Jacareí Ltda., de serviço de radiodi
fusão sonora em onda média na cidade de Jacareí,
Estado de São Paulo (Processo nº 50830.001549/93);

• Empresa de Radiodifusão Tupinambás Ltda.,
concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
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14- Rádio Sideral Ltda, a partir de 1ºde maio de onda média na cidade de Dourados, Estado do Mato

1994, na cidade de Getúlio Vargas - RS; Grosso do Sul (Processo nº53700.000896/98);

~5 - Rádio Cruzeiro Ltda" a partir de 16 de ju- • Rádio Difusora Serra dos Cristais Ltda. con-
nho de 1991, na cidade de Cruzeiro - SP; cessionária de serviço de radiodifusão sono;a em

16 - Sociedade Rádio Santamariense Ltda., a onda média na cidade de Cristalina, Estado de Goiás
part~r de 1ºde novembro de 1993, na cidade de Santa (Processo nº 53670.000390/97);
Mana - RS; R 'd' D'f d B d G L" d, . ,., • a la I usora e arra o arças Imita a,

~7- C~ntral d~ Radlo e Notlcla.s de Itatlba ~tda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
a partir de 1- de mala de 1994, na cidade de Itatlba - onda média na cidade de Barra do Garças, Estado do
SP; Mato Grosso (Processo nº 53690.000013/93);

18 - Rádio Difusora de Uberaba Ltda., a partir
de 24 de novembro de 1993, na cidade de Uberaba _ • Rádio Nova São Manuel Ltda., concessionária
MG; de serviço de radiodifusão sonora em onda média na

cidade de São Manuel, Estado de São Paulo (Proces
so nº 29830.000024/92);

• Rádio São João do Sudoeste do Paraná Ltda.,
concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de São João, Estado do Para
ná (Processo nº 53740.000108/96);

• Rádio Independente de Barretos Lida., con
cessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Barretos, Estado de São
Paulo (Processo de 50830.000211/94);

• Rádio Pirajuí Lida., concessíonária de serviço de
radiodifusão sonora em onda média na cidade de Pirajuí,
Estado de São Paulo (Processo nº 50830.000282194);

• Rádio Difusora De Piracicaba S/A, concessio
nána de serviço de radiodifusão sonora em onda mé
dia na cidade de Piracicaba, Estado de São Paulo
(Processo de 50830.000152194);

• Fundação Espírita André Luiz, concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda média na
cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo (Processo
de 50830.000295/94);

• Rádio Verde Vale Lida" concessionária de ser
viço de radiodifusão sonora em onda média na cidade
de Braço do Norte, Estado de Santa Catarina--Ler.o~_

cesso-de-29820.000434192}; - ---

• Rádio Sideral Lida., concessionária de serviço
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Getúlio Vargas, Estado do Rio Grande do Sul (Pro
cesso de 53790.000206/94);

• Rádio Cruzeiro Lida., concessionária de servi
ço de radiodifusão sonora em onda média na cidade
de Cruzeiro, Estado de São Paulo (Processo nº
29100.000221/91 );

• Sociedade Rádio Santamariense Lida., con
cessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Santa Maria, Estado do Rio
Grande do Sul (Processo nº 50799-:980055/93);
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• Central de Rádio e Notícias de Itatiba Lida., DECRETO DE 28 DE ABRIL DE 2000
concessionária de serviço de radiodifusão sonora em Renova concessão das entidades
onda média na cidade de Itatíba, Estado de São Pau- que menciona, para explorar serviços de
lo (Proc~sso nº 50830.000222194); radiodifusão, e dá outras providências.

• Rádio Difusora de Uberaba ltda., concessio-
nána de serviço de radiodifusão sonora em onda mé- O Presidente da República, no uso das atribui-
dia na cidade de Uberaba, Estado de Minas Gerais ções que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, ca-
(Processo nº 50710.000749/93); put, da Constituição, 33, § 3', da Lei nº4.117, de 27 de

agosto de 1962, e 6' da Lei nº 5.785, de 23 de junho
• Rádio Cultura de Campinas ltda., concessio- de 1972, e tendo em vista o disposto no art. 6', inciso

nária de serviço de radiodifusão sonora em onda mé- 1. do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983,
dia na cidade de Campinas, Estado de São Paulo Decreta:
(Processo nº 50830.000263/94);

Art. 1º Fica renovada a concessão das entida
• Rádio Sociedade Seberi Lida., Goncessionána des abaixo mencionadas,_para explorar, sem direito

de serviço de radiodifusão sonora em onda média na de exclusivitlade,-pelo prazo de dez anos, servjç~Lde
cidade de Seben, Estado do Rio Grande do Sul (Pro- radiodifusão_sonora em onda média:
cesso nº 53790.000887/97);

J - Rádio Sociedade Tupanciretã Lida., a partir
• Rádio Difusora de Xanxeré Lida., concessio- de 1º de maio de 1994, na cidade de Tupanciretã,

nária de serviço de radiodifusão sonora em onda mé- Estado do Rio Grande do Sul, outorgada pela Portaria
dia na cidade de Xanxeré, Estado de Santa Catarina MVOP ri' '432, de 29 de abril de 1955, e renovada pelo
(Processo nº 29820.000348/92); Decreto nº 89.629, de 8 de maio de 1984 (Processo

• TV SBT - Canal 5 de Porto Alegre SIA, con- nº' 53790.000031/94);
cessionána de serviço de radiodifusão de sons e ima- ,,- Radio Curimataú de Nova Cruz Lida., a partir
gens (televisão) na cidade de Porto Alegre, Estado do de 8 de agosto de 1997, na cidade de Nova Cruz,
Rio Grande do Sul (Processo nº 53830.000562/96); Estado do Rio Grande do Norte, outorgada pelo De-

• TV SBT - Canal 5 de Belém Sia, concessioná- ereto nº' 79.801 , de 8 de junho de 1977, e renovada
ria de serviço de radiodifusão de sons e imagens (te- pelo Decreto nº 96.867, de 29 de setembro de 1988
levisão) na cidade de Be.lém. Estado do Pará (Proces- (Processo nº 53780.000094/97);
so n!l 53830.000560/96); 111- Rádio Clube Jacareí Lida., a partir de 1º de

• Televisão Bandeirantes de Presidente Pruden- maio de 1994, na cidade de Jacareí, -Estado de São
te Lida., concessionária de serviço de radiodifusão de Paulo, outorgada pela Portaria MVOP nº 155, de 16
sons e imagens (televisão) na cidade de Presidente de fevereiro de 1950, e renovada pelo Decreto nº'
Prudente, Estado de São Paulo (Processo nº 91.011, de 27 de fevereiro de 1985 (Processo nº'
53830.000512/96). 50830.001549/93);

2. Observo que a renovação do prazo de vigência IV - Empresa de Radiodifusão lupinambás
das outorgas para explorar serviços de radiodifusão é Ltda., a partir de 4 de outubro de 1998, na cidade de
regida pelas disposições contidas na Lei nº 5.785, de Dourados,Estado-de--Mato-&os's-o do SÜ1, outorgada
23 de junho de 1~72, e no DeGfete--ffL88:e66, de2õ"aé pelo Decreto nº 96.647, de 5 de setembro de 1988
janeiro de 1983, que a regulamentou. (Processo n!l 53700.000896/98);

3. Cumpre ressaltar que os pedidos foram anali· V - Radio Difusora Serra dos Cristais Lida., a
sados pelos órgãos técnicos deste Ministério e consi· partir de 20 de setembro de 1997, na cidade de Cris-
derados de acordo com os dispositivos legais aplicá- talina, Estado de Goiás, outorgada pelo Decreto nº
veis, demonstrando possuir as entidades as qualifica- 80.230, de 25 de agosto de 1977, e renovada pelo
ções necessárias à renovação da concessão. Decreto nº 95.258, de 19 de novembro de 1987 (Pro-

4. Nessa conformidade, e em observância ao cesso n!l 53670.000390/97);
que dispõem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regula- VI - Radio Difusora de Barra do Garças Limita-
mento, Decreto nº 88.066, de 1983, submeto o assunto da, a partir de 18 de agosto de 1993, na cidade de
à superior consideração de Vossa Excelência para de- Barra do Garças, Estado do Mato Grosso, outorgada
cisão e submissão da matéria ao Congresso Nacional, pelo Decreto nº 88.445, de 29 de junho de 1983 (Pro-
em cumprimento ao § 3º do art. 223 da Constituição. cesso nº 53690.000013/93);

Resp~itosamente, Pimenta da Veiga - Ministro VII - Rádio Nova são Manuel Ltda., a partir
-d~e~E-st-adodas Comunicções. de 25 de março de 1992, na cidade de São Manu:-
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el, Estado de São Paulo, outorgada pelo Decreto XIV - Rádio Sideral Ltda., a partir de 1º de maio
nº 86.961, de 25 de fevereiro de 1982 (Processo de 1994, na cidade de Getúlio Vargas, Estado do Rio
nº 29830.000024/92); Grande do Sul, outorgada pela Portaria MVOP ne969,

VIII - Rádio são João do Sudoeste do Paraná de 18 de novembro de 1948, e renovada pelo Decreto
Ltda., a partir de 27 de junho de 1996, na cidade de nº 90.422, de 8 de novembro de 1984 (Processo nº
São João, Estado do Paraná, outorgada pela Portaria 53790.000206/94);
MC nº 176, de 25 de junho de 1986, e autorizada a XV - Rádio Cruzeiro Ltda., a partir de 16 de ju-
passar à condição de concessionária em virtude de nho de 1991, na cidade de Cruzeiro, Estado de São
aumento de potência de sua estação transmissora, Paulo, outorgada originariamente à Emissoras do
conforme Exposição de Motivos nº 112, de 12 de se- Vale Ltda., confor~e Portaria MC ~º 111,,d: 11 de ju-
tembro de 1994 do Ministério das Comunicações nho de 1981, autorizada a passar a condlçao de con-
(Processo nº 53740.0001 08/96)' cessionári~ em virtud.e de aumento de potência de

..' sua estaçao transmissora, conforme Decreto nº
IX - Radlo Independente De Barretos Ltda., a 86.835, de 12 de janeiro de 1982, transferida para a

partir de 1º de maio de 1994, na cidade de Barretos, concessionária de que trata este inciso, conforme
-Estado de São Paulo, outorgada pela Portaria MVOP Exposição de Motivos nº 259, de 6 de novembro de
ne 31-B, de 21 de janeiro de 1961, e renovada pelo 1984, do Ministério das Comunicações (Processo nº
Decreto nº 89.553, de 12 de abril de 1984 (Processo 29100.000221/91);
nº50830.000211/94); XVI- Sociedade Rádio Santamariense Ltda., a

X - Rádio Pirajuí Ltda., a partir de 1e de maio de part!r de 1º de nover:nbro de 1993, na cidade de Santa
1994 na cidade de Pirajuí Estado de São Paulo ou- Maria, Estado do RIo Gran~e do Sul, outorgada pelo

, . ' o 'Decreto nº44.116, de 24 de Julho de 1958, e renovada
torgada pela Portaria MVOP n- 239, de 11 de março pelo Decreto ne 89.543 de 11 de abril de 1984 (Pro-
de 1946, renovada pela Portaria MC nº 251, de 9 de cesso nº 50790.000855/93);
outubro de 1985, e autorizada a passar à condição de XVII - Central de Rádio e Notícias de Itatiba
concessionária em virtude de aumento de potência Ltda., a partir de 1ºde maio de 1994', na cidade de Ita-
de sua estação transmissora, conforme Exposição de tiba, Estado de São Paulo, outorgada pela Portaria
Motivos ne92, de 16 de maio de 1996, do Ministério MVOP nº 926, de 19 de outubro de 1951, renovada
das Comunicações (Processo nº 50830.000282/94); pelo Decreto nº 91.571, de 23 de agosto de 1985, e

XI- Rádio Difusora de Piracicaba S/A, a partir autorizada a mudar su.a_denomin~ção s~cial para a
de 1º de maio de 1994 na cidade de Piracicaba Esta- atual, conforme Exposlçao d~ .M~tl~os n- 298, d~ 12

_ ' . ' o de novembro de 1998, do Mlnlsterlo das Comunica-
do dei Sao ~aul~, outorgada pela Portaria MVOP n- ções (Processo nº 50830.000222/94);
41, de 22 de Janeiro de 1948, e renovada pelo Decreto XVIII R 'do D'f d Ub b Ltd .

o 89 ~06 d 29 d f . d 1984 (P o - a 10 I usara e era a a., a partir
n- ."t ,e e everelro e rocesso n- d 24 d b d 1993 'd d d Ub
50830.000152/94); e e novem ,ro e , ' na CI a e e era-

I _. • •• • ba, Estado de Minas GeraiS, outorgada pelo De-
o ~II -:- Fundaçao ES~lrlta Andre LUIz, a partir de creto nº 38.076, de 12 de outubro de 1955, e reno-

1- de maio de 1994, na Cidade de Guarulhos, Estado d I O t e96 845 d 28 d t b d-a-s--- P I t d ". I P va a pe o ecre o n . ,e e se em ro e
e ao au o, ou orga a originariamente pe a orta- 1988 (P º 5071 O000749/93)'

ria MVOP nº 420, de 26 de julho de 1956, à Rádio Di- roces~o. n . . ' .
fusora Hora Certa Ltda., cuja denominação social foi o XIX - ~adlo Cultura d~ Campinas Ltd,a., a partir
alterada para Rádio Boa Nova de Guarulhos Ltda., re- de 1- de~alo de 1994, na Cidade de Cam.plnas, Esta:
novada pelo Decreto nº 89.590, de 27 de abril de do de Sa~ P~ulo,. outorgada pela Portaria MVOP n-
1984 e transferida pelo Decreto de 10 de dezembro 637, de 1- de Janeiro de 1952, e renovada pelo Decre-
de 1997, para a concessionária de que trata este inci- to ne90.101, de 27 de agosto de 1984 (Processo nº
50 (Processo nº 50830.000295/94); 50830.000263/94);

XIII - Rádio Verde Vale Ltda., a partir de 14 de XX - Rádio Sociedade Seberi Ltda., a partir de 7
setembro de 1992, na cidade de Braço do Norte, de outubro de 1997, na cidade de Seberi, Estado do Rio
Estado de Santa Catarina, outorgada pelo Decreto nº Grande do Sul, outorgada pelo Decreto nº94.750, de 10
87.402, de 13 de julho de 1982, à Rádio Verde Vale de de agosto de 1987 (Processo nº53790.000887/97);
Braço do Norte Uda., autorizada a mudar slla deno- XXI- Rádio Difusora de Xanxerê Ltda., a partir de
minação social para a atual, conforme Exposição de 5 de agosto de 1992, na cidade de Xanxerê, Estado de
Motivos nº 146, de 20 de maio de 1998, do Ministério Santa Catarina, outorgada pelo Decreto nº87.316, de 21

--das Comunicações (Processo nº 29820.000434/92); de junho de 1982 (Processo nº29820.000348/92).
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Art. 2º Fica renovada a concessão das entida- concessão das entidades que menciona, para explo-

des abaixo mencionadas, para explorar, sem direito rar serviços de radiodifusão, e dá outras provi-
de exclusividade, pelo prazo de quinze an05, serviço dêneias".
de radiodifusão de sons e imagens (televisão): Atenciosamente, - Pedro Parente, Chefe da

1-TV SBT - Canal 5 de Porto Alegre S/A, a par- Casa Civil da Presidência da República.
tir de 20 de agosto de 1996, na cidade de Porto Ale- TVR Nº 54, DE 2000
gre, Estado do Rio Grande do Sul, outorgada pelo De: (Do Poder Executivo)
ereto nº85.841 , de 25 de março de 1981, a SBT - Sis-
tema Brasileiro de Televisão S.C. Ltda., autorizada a MENSAGEM Nº 817/00
mudar sua denominação social para a atual, confor- Submete à apreciação do Congres-
me Portaria nº 285, de 28 de abril de 1986, do Diretor so Nacional o ato constante do Decreto
da Diretoria Regional do Departamento Nacional de 28 de abril de 2000, que renova con-
de Telecomunicações em São Paulo (Processo cessão da Televisão Bandeirantes de
nº 53830.000562/96);. Presidente Prudente Ltda., a partir de 31

11- TV SBT - Canal 5 de Belém S/A, a partir de de julho de 1996, para explorar serviços
20 de agosto de 1996, na cidade de Belém, Estado do de radiodifusão, na cidade de Presidente
Pará, outorgada pelo Decreto nº 85.841, de 25 de Prudente, Estado de São Paulo.
março de 1981, a SBT - Sistema Brasileiro de Televi- (Às Comissões de Ciencia e Tecnolo-
são S.C. Ltda., autorizada a mudar sua denominação gia, Comunicaçao e Informat1 ca; e de Cons-
social para a atual, conforme Portaria nº286, de 28 de tituição e Justiça e de Redação (art. !:i4.)
abril de 1986, do Diretor da Diretoria Regional do De- Senhores Membros do Congresso Nacional,
partamento Nacional de Telecomunicações em São Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
Paulo (Processo nº 53830.000560/96); com o § 32 do artigo 223, da Constituição Federal,

JJJ - Televisão Bandeirantes de Presidente Pru- submeto à apreciação de Vossas Excelências, aeom-
dente Ltda., a partir de 31 de julho de 1996, na cidade panhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Presidente Prudente, Estado de São Paulo, outor- de Estado das Comunicações, o ato constante do De-
gada pelo Decreto nº 86.069, de 3 de junho de 1981 ereto de 28 de abril de 2000, que "Renova concessão
(Processo nº 53830.000512196). das entidades que menciona, para explorar serviços

Art. 3º A exploração do serviço de radiodifusão, de radiodifusão, e dá outras providências". As entida-
cujas concessões são renovadas por este decreto, re- des mencionadas são as seguintes:
ger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunica- 01 - Rádio Sociedade Tupanciretã Ltda.. a partir
ções, leis subseqüentes e seus regulamentos. de 10 de maio de 1994. na cidade de Tupanciretã - RS;

Art. 4º A renovação da concessão somente produ- 02 - Rádio Curimataú de Nova Cruz Ltda., a partir
zirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacio- de 8de agosto de 1997, na cidade de Nova Cruz - RN,
nal, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição. 03 - Rádio Clube Jacareí Ltda., a partir de 10 de

Art. 59 Este decreto entra em vigor na data de maio de 1994, na cidade de Jacareí - SP
sua publicação. 04 - Empresa de Radiodifusão Tupinambás

Brasília, 28 de abril de 2000; 179º da Indepen- Uda., a partir de 4 de outubro de 1998, na cidade de
Dourados - MS;

dência e 112
9

da República. - FERNANDO 05 _ Rádio Difusora Serra dos Cristais Ltda., a partir
HENRIQUE CARDOSO - Pimenta da Veiga. de 20 de setembro de 1997. na cidade de Cristalina- GO;
Aviso nº 999-C. Civil. 06 - Rádio Difusora de Barra do Garças Limita-

Brasília, 13 de junho de 2000 da, a partir de 18 de agosto de 1993, na cidade de
Barra do Garças - MT.

A Sua Excelência o Senhor 07- Rádio Nova São Manuel Ltda.. a partir de 25
Deputado Ubiratan Aguiar de março de 1992, na cidade de São Manuel- SP;
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados 08 _ Rádio São João do Sudoeste do Paraná
Brasília - DF. Ltda., a partir de 27 de junho de 1996, na cidade de

Senhor Primeiro Secretário, São João - PR;
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Exce- 09 - Rádio Independente de Barretos Ltda, a par-

lentíssimo Senhor Presidente da República na qual sub- tir de 1º de maio de 1994, na cidade de Barretos - SP;
mete à apreciação do Congresso Nacional o ato cons- 10 - Rádio Pírajuí Ltda., a partir de 10 de maio
tante do Decreto de 28 de abril de 2000, que "Renova de 1994, na cidade de Pirajui - SP;



Brasilia, 25 de abril de 2.000.
c,

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência o

incluso projeto de decreto que trata da renovação de
concessões, outorgadas às entidades abaixo relacio
r'adas, para explorar serviço de radiodifusão, nas lo
calidades e Unidades da Federação indicadas:

• Rádio Sociedade Tupanciretã Lida., conçes
síonária de serviço de radiodifusão sonora ,em onda
média na cidade de Tupanciretã, Estado do Rio Gran
de do Sul (Processo de 53790.000031/94));

• Rádio Curimataú de Nova Cruz Uda:, conces
sionána de serviço de radiodifusão sonora em onda
média na cidade de Nova Cruz, Estado do Rio Grande
do Norte (Processo de' 53780.000094/97); ,

• Rádio Clube Jacaref Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda média
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1 I - Rádio Difusora de Piracicaba 5/A. a partir na cidáde ~e Jacareí, Estado de São Paulo (Processo

~e 10 de maio de 1994, ria cidade de Piracicaba - SP; nº 50830.001549/93);

12 -:- Fundação, Esp~rita André ,Luiz, a partir de • Empresa de Radi'odifusão Tupinambás Lida.,
10 de maio ?~ 1994, na cidade de Gua~u!hos - SP; concessionána de serviço de radiodifusão sonora em

13- Radlo Verd~ Vale Ltda., a partir de 14 de se- onda média na éidade'de Dourados, Estãdó do Mato
tembro de 1~9~, n~ cidade de Braço .do Norte - S~; Grosso do Sul (Process'o de 53700.000896/98);

14 - Radlo Sideral Ltda.. a partir de 1!! de maiO .' . . . .
de 1994, na cidade de Getúlio Vargas - RS; .~ ~~dlo Dlfuso~a Serra d~s ~rlS~alS Lida., con-

15 - Rádio Cruzeiro Ltda.. 'a partir de" 16 de ju- cessIQn~rI.a de ~ervlço' ,de ,radl?dlfusao sonora ~~
nho de 1991, na cidade de Cruzeiro - SP;, onda media na cidade de Cristalina, Estado de GOlas

16 - Sociedade Rádio Santamariense Ltda., a (Processo de S3670.00º~Zk
partir de 10 de novembro de 1993, na cidade de San- • ""Rádio Difusora de Barra'do Garças Limitada,

-ta Maria - RS; concessionána de serviço de radiodifusão"sonora em
17 - Central de Rádio e Notícias de Itatiba Ltda., a onda média' na cidade de Barra do Garças; Estado do

partir de 12 de maio de 1994, na cidade de Itatiba-S~; Mato Grosso (Processo de 53690.000013/93);

18 - Rádio Difusora de ~beraba Ltda., a, partir de • Rádio Nova São Manuel Ltda., concessionária
24 de novern~r~ de 1993, na Cidade ~e Uberaba - MG;. de' serviço de radiodifusão ~onora ém onda média na

19 - Radlo Cultura de Campinas Ltda~, a partir cidade de São Manuel, Estado de São'Paulo (Proces-
de 10 de maio de 1994, na cidade de Campinas - S~: so de 29830.000024/92); ,

20 - Rádio Sociedade Seberi Ltda., a partir de.7 • Rádio São João do'Sudoeste do Paraná Ltda.
de outubro de 1997, na cidade de Seberi - RS; con~essioriána de serviçó de radiodifusão sonora e~

21 - Rádio Difusora de Xanxerê Ltda., a partir onda média na cidade de São João, Estado do Para-
de Sde agosto de 1992, na ci~ad~de Xanxerê- sq; ná (Processo de 53740.000108/96); , '

22 - TV SBT- CanaiS ~e Porto Alegre S/A; a partir • Rádio Independenté de Barretos Lida., çQn-
de20deagostode1996,nacldadedePortoAlegre-RS; cessionária de· serviço de rad.iodifusão sonora ,em

23 - TV SBT - CanaiS de Belém SIA, a partirde onda média na cidade de Barretos Estado de São
20 de agosto de 1996~ na cidade de Belém - PA; Paulo (Processo nll 50830.0002'11/9'4);

24 - Televisão Bandeirantes de President~ Pru- ~ Rádio Pirajuí Lida., concessior:Jária de serviço de
dente Lt,da., a partir d,e 31 de julho de 1S~6, ~a cidade radiodifusão'sonora em onda média na cidade d~ Pirajuí,

, de PreSidente Prudente - SP. " Estado de São Paulo (Processo nº 50830.000282194);

Brasília, 13 de junho de 2000. -: Fernando fien- '. Rádio Difusora de'Piracicaba SIA, concessio-
rique Cardoso. ' , nária de serviço de radiodifusão sonora em ondà-mé-
EM nº 119/MC dia na 'cidade 'de Pirac1caba, Estado' de São' Paulo

(Process~ nº 50830.000152/94); , ,

• Fundação Espírita André Luiz, concessio,nária
de serviço de radiodifusão s_o~C?ra em onda média ':la
cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo (Processo
nº 50830.0d0295/94);

~ Rádio Verde Vale Lida., concessionária de ser
viço de radiodifusão sonora em onda média na cidade
de Braço do Norte, Estado de Santa Catarina (Pro
cesso nº 29820.000434/92);

• Rádio Sideral Lida., concessionária de serviço
de radiodifusão sonora em onda,média na cidade de
Getúlio Vargas, Estado do Rio Grande do Sul (Pro
cesso nº 53790.000206/94);

• Rádio Cruzeiro Lida., concessionária de serviço de
radiodifusão sonora em onda média na cidade de Cruzei
ro, Estado de São Paulo (Processo nº291 00.000221/91);

• Sociedade Rádio Santamariense Ltda., con
cessionária de serviço de radiodifusão sonora em



Renova concessão das entidades
que menciona, para explorar serviços de
radiodifusão, e dá outras providências.

O Presidente da República, no uso das atribui
ções que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, ca
put, da Constituição, 33, § 3º, da Lei nº' 4.117, de 27 de
agosto de 1962, e 6' da lei ne 5.785, de 23 de junho de
1972, e tendo em vista o disposto no art. 6', inciso 1, do
Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983,

Decreta:
Art. 1º Fica renovada a concessão das entida

des abaixo mencionadas, para explorar, sem direito
de exclusividade, pelo prazo de dez anos, serviço de
radiodifusão sonora em onda média:

I - Hadio Sociedade Tupanciretã Ltda., a partir
'de 1!! de maio de 1994, na cidade de Tupanciretã,
Estado do Rio Grande do Sul, outorgada pela Portaria
MVÇp ne432, de 29 de abril de 1955, e renovada pelo
Decreto nº 89.629, de 8 de maio de 1984 (Processo
nº' 53790.000031/94);

11- Rádio Curimataú de Nova Cruz Lida., a partir
de B de agosto de 1997, na cidade de Nova Cruz,
Estado do Rio Grande do Norte, outorgada pelo De
creto nº' 79.801, de 8 de junho de 1977, e renovada
pelo Decreto n9 96.867, de 29 de setembro de 1988
(Processo nº 53780.000094/97);

. 11I - Radio Clube Jacareí lida., a partir de 1e de
maio de 1994, na cidade de Jacareí, Estado de São Pau
lo, outorgada pela Portaria MVOP nº 155, de 16 de feve
reiro de 1950, e renovada pelo Decreto nº' 91.011, de 27
de fevereiro de 1985 (Processo n!l' 50830.001549193);

IV - Empresa de Radiodifusão Tupinambas
Lida., a partir de 4 de outubro de 1998, na cidade de
Dourados, Estado do Mato Grosso do Sul, outorgada
pelo Decreto ne 96.647, de 5 de setembro de 1988
(Processo n2 53700.000896/98);

V - Radio Difusora Serra dos Cristais lida., a
partir de 20 de setembro de 1997, na cidade de Cris
talina, Estado de Goiás, outorgada pelo Decreto ne
80.230, de. 25 de agosto de 1977, e renovada pelo
Decreto nº 95.258, de 19 de novembro de 1987 (Pro
cesso nl! 53670.000390/97);

VI - Rádio Difusora de Barra do Garças Limita
da, a partir de 18 de agosto de 1993, na cidade de
Barra do Garças, Estado do Mato Grosso, outorgada
pelo Decreto nº 88.445, de 29 de junho de 1983 (Pro
cesso nº 53690.000013/93);

VII - Rádio Nova são Manuel Ltda., a partir de 25
de março de 1992, na cidade de São Manuel, Estado de
São Paulo, outorgada pelo Decreto nº 86.961, de 25 de
fevereiro de 1982 (Processo nº 29830.000024/92);

VIII - Rádio são João do Sudoeste do Paraná
Ltda., a partir de 27 de junho de 1996, na cidade de
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onda média na cidade de Santa Maria, Estado do Rio DECRETO DE 28 DE ABRIL DE 2000
Grande do Sul (Processo nº 50790.000855/93);

• Central de Rádio e Notícias de Itatiba Lida.,
concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Itatiba, Estado de São Paulo
(Processo nº 50830.000222/94);

• Rádio Difusora de Uberaba Ltda., concessio
nária de serviço de radiodifusão sonor.a em onda mé
.dia na cidade de Uberaba, Estado de Minas Gerais
(Processo nº 5071 0.000749/93);

• Rádio Cultura de Campinas lida., concessio
nária de serviço de radiodifusão sonora em onda mé
dia na cidade de Campinas, Estado de São Paulo
(Processo nº' 50830.000263/94);

• Rádio Sociedade Seberi Lida., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda média na
cidade de Seben, Estado do Rio Grande do Sul (Pro
cesso n9 53790.000887/97);

• Rádio Difusora de Xanxerê Ltda., concessio
nária de serviço de radiodifusão sonora em onda mé
dia na cidade de Xanxeré, Estado de Santa Catarina
(Processo nº 29820.000348/92);

• TV SBT - Canal 5' de Porto Alegre SIA, con
cessionária de serviço de radiodifusão de sons e ima
gens (televisão); ria cidade de Porto Alegre, Estado do
Rio Grande do Sul (Processo nº 53830.000562/96);

• TV SBT- Canal 5 de Belém SIA, concessioná
ria de serviço de radiodifusão de sons e imagens (te
levisão) na cidade de Belém, Estado do Pará (Proces
so nº 53830.000560/96);

• Televisãq Bandeirantes de Presidente Prudente
lida., concessionária de serviço de radiodifusão de sons
e imagens (televisão) na cidade de Presidente Prudente,
Estado de São Paulo (Processo nº 53830.000512196).

2. Observo que a renovação do prazo de vigência
das outorgas para explorar serviços de radiodifusão é
regida pelas disposições contidas na Lei nº 5.785, de 23
de junho de 1972, e no Decreto nº 88.066, de 26 de ja
neiro de 1983, que a regulamentou.

3. Cumpre ressaltar que os pedidos foram anali
sados pelos órgãos técnicos deste Ministério e consi
derados de acordo com os dispositivos legais aplicá
veis, demonstrando possuir as entidades as qualifica
ções necessárias à renovação da concessão.

4. Nessa conformidade, e em observância ao que
dispõem a Lei n9 5.785, de 1972, e seu Regulamento,
Decreto nº 88.066, de 1983, submeto o assunto à supe
rior consideração de Vossa Excelência para decisão e
submissão da matéria ao Congresso Nacional, em
cumprimento ao § 32 do art. 223 da Constituição.

Respeitosamente, - Pimenta da Veiga Minis
tro de Estado das Comunicações.
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São J~ão, Estado do ~araná, outorgada pela ~ortaria missora, conforme Decreto nº 86.835, de 12 de janeiro
MC n- 176, de,2,:> de junho de,19~~, e aut~nzada a de 1982, transferida para a concessionária de que trata
passar à condlçao de concesslonana em vIrtude de este inciso, conforme Exposição de Motivos n2259 de 6
aumento de potência de sua estação transmissora, de novembro de 1984. do Ministério das Comunic~ções
conforme Exposição de Motivos nº 112, de 12 de se- (Processo n!l291 00.000221/91);
tembro de 1994, do Ministério das Comunicações XVI - Sociedade Rádio Santamariense Ltda., a
(Processo n- 53740.000108/96); partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de Santa

IX - Rádio Independente de Barretos Ltda., a partir Maria, Estado do Rio Grande do Sul, outorgada pelo
de 1!l de maio de 1994, na cidade de Barretos, Estado de Decreto nº44.116, de 24 de julho de 1958, e renovada
São Paulo, outorgada pela Portaria MVOP nº31.B, de 21 pelo Decreto nº 89.543, de 11 de abril de 1984 (Pro-
de janeiro de 1961, e renovada pelo Decreto nº 89.553, cesso nº 50790.000855/93);
de 12 de abril de 1984 (Processo nº50830.000211/94); XVII -. Central de ':ládio e Notícias de ltatiba

X _ Rádio Pirajuí Ltda., a partir de 1º de maio de ~tda., a partIr de 12_de maIo de 1994, na cidade de It~-
1994, na cidade de Pirajuí, Estado de São Paulo, ou- tlba, Est~do de Sao Paulo, outorgada pela Portana
torgada pela Portaria MVOP nº 239, de 11 de março MVOP n- 926, ~e 19 de outubro de 1951, renovada
de 1946, renovada pela Portaria MC nº 251, de 9 de pelo ~ecreto n- 91.571, de 23 d,e ag_osto d~ 1985, e
outubro de 1985, e autorizada a passar à condição de autonzada a mudar s~a_denomm~çao social para a
concessionária em virtude de aumento de potência atual, conforme Exposlçao d~ .M~tIYos n

2
298, d~ 12

de sua estação transmissora, conforme Exposição de d~ novembro de 1998, do Mmlsteno das Comunlca-
Motivos nº 92, de 16 de maio de 1996, do Ministério çoes (Processo n- 50830.000222/94);
das Comunicações (Processo nº 50830.000282/94); XVIII- Rádio Difusora de Uberaba Ltda., a partir

XI-Rádio Difusorade Piracicaba S/A, a partir de 1º de 24 de nov~mbro de.1993, na cidade de Uberaba,
de maio de 1994, na cidade de Piracicaba, Estado de São Estado de Mmas Gerais, outorgada pelo Decreto nº
Paulo, outorgada pela Portaria MVOP nº 41, de 22 de ja- 38.076, d; 12 de outubro de 1955, e renovada pelo
neiro de 1948, e renovada pelo Decreto nº 89.406, de 29 Decretoon- 96.845, de 28 de setemb~o de 1988 (Pro-
de fevereiro de 1984 (Processo n250830.ooo152194); cesso n-507~0:000749/93);

XII - Fundação Espírita André Luiz, a partir de o XI~ - RadlO Cultura. de Campinas Ltda., a partir de
12 de maio de 1994, na cidade de Guarulhos, Estado 1~de mala de 1994, na cidade ~e Campinas, Estado de
de São Paulo, outorgada originariamente pela Porta- ?ao.Paulo, outorgada pela Portana MVOP nº637, de 1º de
ria MVOP nº 420, de 26 de julho de 1956, à Rádio Di- JaneIro de 1952, e renovada pel~ Decret~ nº90.101, de 27
fusora Hora Certa Ltda., cuja denominação social foi de agosto de 1984 (Processo n-50830.0oo263/94);
alterada para Rádio Boa Nova de Guarulhos Ltda., re- XX - Rádio Sociedade Seberi Ltda., a partir de 7 de
novada pelo Decreto nº 89.590, de 27 de abril de outubro de 1997, na cidade de Seberi, Estado do Rio
1984, e transferida pelo Decreto de 1Ode dezembro Grande do Sul, outorgada pelo Decreto nº 94.750, de 10
de 1997, para a concessionária de que trata este inci- de agosto de 1987 (Processo nº53790.000887/97);
so (Processo, n~ 50830.000295/94); . XXI-Rádio Difusorade Xanxerê Ltda., a partir de 5

XIII - Radlo Ve~e Vale Ltda., a partir de 14 de se- de agosto de 1992, na cidade de Xanxerê, Estado de San-
tembro de 1~92-,_ na Cidade de ~raço do N~rte, E~tado de _ _ta_Catarina, outorgada pelo Decreto-n!?-a7.3+6~e~e-

Sa~ta Catanna, o~orQa?a pelo Decreto n-87:"402, de 13 junho de 1982 (Processo nº29820.000348/92).
de julho de 1982, a Radlo Verde Vale de Braço do Norte o . _.
Ltda., autorizada a mudar sua denominação social para Art: 2- Fica .renovada a concessao das e~tl~a-
a atual, conforme Exposição de Motivos nº 146, de 20 de des abalX:0. mencIonadas, para ex~lorar, sem dIreito
maio de 1998, do Ministério das Comunicações (Proces- de exc.lus!vld~de, pelo pra~o de qUinze a~o_s, serviço
so n229820.ooo434/92); de radlodlfusao de sons e Imagens (televlsao):

XIV - Rádio Sideral Ltda, a partir de 1º de maio de 1-TV SBT - Canal 5 de Porto Alegre S/A, a partir
1994, na cidade de Getúlio Vargas, Estado do Rio Grande de 20 de agosto de 1996, na cidade de Porto Alegre,
do Sul, outorgada pela Portaria MVOP n2969, de 18 de Estado do Rio Grande do Sul, outorgada pelo Decreto nº
novembro de 1948, e renovada pelo Decreto nº90.422, de 85.841, de 25 de março de 1981 , a SBT - Sistema Brasi-
8 de novembro de 1984 (Processo nº 53790.000206/94); leiro de Televisão S.C. Ltda., autorizada a mudar sua de-

XV - Rádio Cruzeiro Ltda., a partir de 16 de junho nominação social para a atual, conforme Portaria n2285,
de 1991, na cidade de Cruzeiro, Estado de São Paulo, de 28 de abril de 1986, do Diretor da Diretoria Regional
outorgada originariamente à Emissoras do Vale Ltda., do Departamento Nacional de Telecomunicações em
conforme Portaria MC nº 111, de 11 de junho de 1981, São Paulo (Processo nº 53830.000562196);.
autorizada a passar à condição de concessionária em 11 - TV SBT - Canal 5 de Belém S/A, a partir de
virtude-de aumento de potência de--sua estação trans- 20 de agosto de 1996, na cidade de Belém, Estadodõ



Brasília, 13 de junho ,de 2000

A Sua Excelência o Senhor
Deputado ,UBIRATAN AGU lAR
Primeiro Secret~rio da Câmara dos Deputados
Brasília - DF

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à ap'reciação do Congresso Nacional o
ato constante do Decreto de 28 de abril de 2000, que
"renova concessão das entidades que menciona,
para explorar serviços de, radiodifusão, e dá outras
providências". ,

Atenciosamente, - Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República,

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
NS! 257, DE 2000

(Do Sr. José Carlo~ Martinez e Outros)
,

Acrescenta parágrafos aos artigos
77, 28 e 29 da Constituição Federal.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação)

As Mesas da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal, nos termos do art, 60 da Consti-
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Pará, outorgada pelo Decreto nº 85.841, de 25 de tuição Federal, promulgam a seguinte emenda ao
março de 1981, a SBT - Sistema Brasileiro de Televi- texto constitucional:
são S.C.ltda., autorizada a'mudar sua denominação Art. 1º Fica acrescido o seguinte § 62 ao art. 77
social para a atual, conforme Portaria n2 286, de 28 de da Constituição Federal:
abril de 1986, do Diretor da Diretoria Regional do De- "Art. 77. (...)
partamento Nacional de Telecomunicações em São § 62 ' Aos candidatos à Presidente da
Paulo (Processo n!l 53830.000560/96); , , República é facultado candidatar-se, no mes-

111 - Televisão Bandeirantes de Presidente Pru- mo pleito, ao cargo de Deputado Federa!."
dente Uda., a partir de 31 de julhd de 1996, na cidade Art. 2º Fica acrescido o seguinte § 32 ao art. 28
de Presidente Prudente, Estado de São Paulo, outor- da Constituição Federal:
gada pelo Decreto n!l 86.069, de 3 de junho de 1981 "Art. 28. (...)
(Processo /J!!53839.000512/~6). § 32 Aos ca~didatos à Governac;tor de

Art. 3º A exploração do serviço de radiodifusão, Estado é facultado candidatar-se, no mes-
cujas concessões são renovadas por este decreto, re- m~ p!eito, ao c~rgo de D~putado Feder~t.t~
ger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, Art. 3- Fica ac~e~c~do o seguinte parágrafo UnJco
leis subseqüentes e seus regulamentos. ao art. 29 da 9onstlturçao Federal:

Art 40 A - d - t d Art. 29. (...)
'. "t' -, r~novÓaçado I'ba con:esdsaCo somen e PNro .u- Parágrafo único. Aos candidatos à

zlra elel os egals ap s e I eraçao o ongresso aClo- P f 't • f It d d'd t
o ' , - re el o e acu a o can I a ar-se, no mes-

nal, nos termos do § 3- do art. 223 da ~onstitUlçao. mo pleito,' ao cárgo de Vereador."
Art. 5º Este de~reto entra em vigor na data de Art, 4º Esta Emenda constitucional entra em vi-

sua publicação. . gor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de qbril de 2000; 179º da Indepen- . . _

dência e 1122 da República. - FERNANDO Justlflcaçao

HENRIQUE CARDOSO - Pimenta da Veiga. Estamos apresentando proposta de emenda à
Aviso nº 999 - C. Civil. Constituição para permitir que os candidatos à Presidente

da República, Governadores de Estado e Prefeitos pos
sam concorrer, no mesmo pleito, aos cargos de Deputado
Federal; Deputado Estadual e VereaeIõr;-respectiVãmente:

O escopo da proposição é permitir que nomes
de grande relevo nacional, regional e local, mesmo
tendo sido derrotados nas urnas para os cargos exe
cutivos, possam ter a chance de ocupar um cargo le
gislativo, em razão de sua grand: ~eP.!~Se!1téil!iviºade_

-e-importância polltlca,

Ressalte-se que o voto não sofre qualquer viola
ção. Ele continua sendo direto, secreto, universal e
periódico. O que se altera é a abertura de possibilida
de de candidatura simultânea a dois cargos: um do
Executivo e outro do Legislativo.

A alteração é, a nosso ver, legítima e demo
crática, pois permite que personalidades de alto re
levo junto àvida pública do Pais possam exercer
mandatos legislativos - conferidos legitimamente
nas urnas - não obstante a derrota para cargos exe
cutivos,

Assim, contamos com o apoio de nossQs-H~

tres Pares para a aprovação desta Proposta de
Emenda à Constituição.

Sala das Sessões, em 13 de junho de 2000. 
Deputado José Carlos Martinez.
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Tlpe da Proposiçio: PEC

Autor da Proposição: JOSE CARLOS MARTINEZ E OUTROS

Data de Apresentação: 13/06/00

Ementa: Acrescenta parágrafos aos artigos 77, 28 e 29 da Constituição
Federal.

Poslui Assinaturas Suficientes: SIM

Totais de Assinaturas: iConfirmadas 1781
r-'N-ão-C-o-n-fe-re-m----0-2--:1!

:LicenCiadOS 0001

jllegrveis 0001
IRepetidas 0061

;Retiradas 0001

Assinaturas Confirmadas
1 ADÃOPRETTO PT RS
2 ADEMIR LUCAS PSDB MG
3 AIRTON CASCAVEL PPS RR
4 ALBERTO MOURÃO PMDB Sp
5 ALCEU COLLARES PDT RS
6 ALDO REBELO PCdoB SP
1 ALEX CANZIANI PSDB PR
8 ALMEIDA DE JESUS PL CE
9 ALMERINDA DE CARVALHO PFL RJ
10 AlOlzlO SANTOS PSOB ES
11 AN(BAL GOMES PMD8 CE
12 ANTONIO CAMBRAIA PSDB CE
13 ANTONIO FEIJÃO PST AP
14 ANTONIO JOAQUIM ARAÚJO PPB MA
15 ANTONIO JORGE PTB TO
16 ANTONIO PALOCCI PT SP

17 ARNON BEZERRA PSDB CE
18 ARYKARA PPB SP

19 ATILALlNS PFL AM
20 AUGUSTO NARDES PPB RS

21 AYRTON XERt=z PPS RJ
22 BADU PICANÇO PSDB AP

23 BEN-HUR FERREIRA PT MS
24 BISPO RODRIGUES PL RJ

25 BONIFAclO DE ANDRADA PSDB MG

26 CAIO RIELA PTB RS
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27 CARLOS BATATA PSOB PE
28 CELCITA PINHEIRO PFL MT
29 CELSO GIGLlO PTS SP
30 CHICO DA PRINCESA PSDB PR
31 CHIQUINHO FEITOSA PSDB CE

32 CIRO NOGUEIRA PFL PI
33 CLOVIS VOLPI PSDB SP

34 CONFÚCIO MOURA PMDB RO
35 CORAUCI SOBRINHO PFL SP
36 COSTA FERREIRA PFL MA

37 DANILO DE CASTRO PSOB MG
38 DARClslO PERONDI PMDB RS

39 DE VELASCO PSL SP

40 DILCEU SPERAFICO PPB ,PR

41 DINO FERNANDES PSOB RJ
42 DUILlO PISANESCHI PTS SP

43 EBERSILVA PDT RJ

44 EDMAR MOREIRA PPB MG

45 EDUARDO BARBOSA PSDB MG

46 EDUARDO SEABRA PTB AP

47 ELlSEU RESENDE PFL MG
48 EMERSON KAPAZ PPS SP

49 ENIOBACCI PDT RS

50 EUNlclO OLIVEIRA PMDB CE

51 EURICO MIRANDA PPB RJ

52 EURlpEDES MIRANDA PDT RO

53 FÉLIX MENDONÇA PTS BA

54 FERNANDO DINIZ PMDB MG

55 FERNANDO FERRO PT PE

56 FLÁVIO DERZI PMDB MS

57 FRANCISCO GARCIA PFL AM

58 FRANCISCO RODRIGUES PFL RR

59 FRANCISTÓNIO PINTO PMDB BA

ao GEDDEL VIEIRA LIMA PMDB BA

61 GERALDO SIMÓES PT BA

62 GERMANO RIGOTTO PMDB RS

63 GERVÁSIO SILVA PFL - , SC

64 GESSIVALDO (SAIAS PMDB PI

65 GILBERTO KASSAB PFL SP

66 GIOVANNI QUEIROZ PDT PA

67 GONZAGA PATRIOTA PSB PE

68 HELENILDO RIBEIRO PSOB AL

69 HÉLIO COSTA PMDB MG

70 HERMES PARCIANELLO PMDB PR

71 IBER~ FERREIRA PPB RN

72 IBRAHIM ABI-ACKEL PPB MG

73 ILDEFONÇO CORDEIRO PFL· AC

74 INALDO LEITÃO PSOB PB

Sábado 17 32845
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75 IRIS SIMOES PTB PR
76 JAIME MARTINS PFL MG
77 JAIR BOLSONARO PPB RJ
78 JOÃO CALDAS 'PL AL
79 JOÃO CASTELO PSDB MA
ao JOÃOCOLAÇO PMDB PE
81 JOÃO FASSARELLA PT -MS-
82 JOÃO HENRIQUE PMDB PI
83 JOÃO HER.R.MANN NETO PPS SP

84 JOÃO MAGALHÃES PMDB MG
85 JOÃO MAGNO PT MG
86 JOÃO PAULO PT SP

87 JOÃO PIZZOLATII PPB SC
88 JOÃO RIBEIRO PFL TO
89 JOÃO SAMPAIO POT RJ
90 JOÃO TOTA PPB AC
91 JORGE COSTA PMD8 PA

92 JOSÉ80RBA PMD8 PR
93 JOSÉ CARLOS ELIAS PT8 ES

94 JOSÉ CARLOS MARTINEZ PTB PR
95 JOSÉ UNHARES PPB CE

96 JOSÉ MILlTÃO PSDB MG
97 JOSÉ PRIANTE PMD8 PA
98 JUTAHY JUNIOR PSDB 8A
99 LAIRE ROSADO PMDB RN

100 LAMARTINE POSELLA PMDB SP

101 LEUR LOMANTO PFL BA

102 L1DIA QUINAN PSDB GO
103 L1NCOLN PORTELA PSL MG
104 LINOROSSI PSDB MT
105 LUIS CARLOS HEINZE PPB RS

106 LUIZ ANTONIO FLEURY PTB SP

107 LUIZ FERNANDO PPB AM

108 LUIZ SÉRGIO PT RJ
109 MAGNO MALTA PTB ES

110 MARCELO BARBIERI PMDB SP
111 MARCOS ROLlM PT RS

112 MARCUS VICENTE PSDB ES

113 MARIA DO CARMO LARA PT MG
114 MÁRIO NEGROMONTE PSDB BA

115 MAURO BENEVIDES PMDB CE

116 MEDEIROS PFL SP

117 MENDES RIBEIRO FILHO PMDB RS

118 MILTON MONTI PMDB SP

119 MILTON TEMER PT RJ

120 MIRIAMREIO POT RJ

121 MUSSADEMES PFL PI

122 NAIR XAVIER LOBO PMDB GO

Junho de 2000
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,123 NEIVA MOREIRA
124 NELSON MARCHEZAN
125 NELSON MARQUEZELLI
126 NELSON MEURER
127 NEUTON LIMA
128 NILMAR RUIZ
129 NILTON BAIANO
130 NILTON CAPIXABA
131 NORBERTO TEIXEIRA
132 ODluo BALBINOTTI
133 OLlMPIO PIRES
134 OSMÂNIO PEREIRA
135 OSMAR SERRAGLlO
136 OSVALDO REIS
137 PADRE ROQUE
138 PAULO BALTAZAR
139 PAULO JOSÉ GOuvÊA
140 PAULO PAIM
141 PEDRO CANEDO
142 PEDRO CELSO
143 PEDRO CHAVES
144 PEDRO NOVAIS
145 PEDRO WILSON
146 PHILEMON RODRIGUES
147 PINHEIRO LANDIM
148 POMPEO DE MATTOS
149 PROFESSOR LUIZINHO
150 RAIMUNDO SANTOS
151 RENATO SILVA
152 RENATO VIANNA
153 RENILDO LEAL
154 RICARDO BERZOINI
155 RICARDO IZAR
156 RICARDO RIQUE
157 ROBERTO ARGENTA

, 158 ROBERTO JEFFERSON
159 RODRIGO MAIA
160 ROMMEL FEIJO
161 RONALDO CAIADO
162 RUBENS FURLAN
163 SALATIEL CARVALHO
164 SAULO PEDROSA
165 SERAFIM VENZON
166 SÉRGIO BARROS
167 SÉRGIO CARVALHO
168 SÉRGIO REIS
169 SILAS BRASILEIRO
170 UDSON BANDEIRA

PDT
PSDB
PTB
PPB
PFL
PFL
PPB
PTB
PMDB
PSeB
PDT
PMDB
PMDB
PMDB
PT
PSB
PL
PT
PSDB
PT
PMDB
PMDB
PT
PL
PMDB
POT
PT
PFL
PSDB
PMOB

PTB
PT
PMDB
PSOS
PHS
PTS
PTB
PSDB
PFL
PPS
PMDB
PSOB
PDT
PSOB
PSOB
PSDB
PMDB
PMDB

MA
RS
SP
PR
SP
TO
ES
RO
GO
PR
MG
MG
PR
TO
PR
RJ
RS
RS
GO
DF
GO
MA
GO
MG
CE
RS
SP
PA
PR
SC
PA
SP
SP
PB
RS
RJ
RJ
CE
GO
SP
PE
BA
SC
AC
RO
SE
MG
TO
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171 VILMAR ROCHA PFL GO
172 VITTORIO MEDIOU PSDB MG
173 VIVALDO BARBOSA POT RJ

174 WANDERLEY MARTINS POT RJ
175 WIGBERTO TARTUCE PPB DF
176 WILSON SANTOS PMDB MT
177 ZÉ GOMES DA ROCHA PMOB GO
178 ZENALDO COUTINHO PSDB PA

Assinaturas que Não Conferem
1 AGNALDO MUNIZ PPS RO

2 ALBERTO FRAGA PMDB DF

3 BISPO WANDERVAL PL SP

4 CARLOS SANTANA PT RJ

5 DAMIÃO FELlCIANO PMDB PB

6 DR. BENEDITO DIAS PPB AP

7 DR. EVILÁSIO PSB SP

8 EXPEDITO JÚNIOR PFL RO

9 FERNANDO GABEIRA PV RJ

10 FETTER JÚNIOR PPB RS

11 GASTÃO VIEIRA PMDB MA

12 MARCOS AFONSO PT AC

13 OSCAR ANDRADE PFL RO

14 PEDRO EUG~NIO PPS PE

15 RAINEL BARBOSA PMDB TO

16 RICARDO BARROS PPB PR

17 ROMEU QUEIROZ PSDB MG

18 SALVADOR ZIMBALDI PSDB SP

19 SÉRGIO GUERRA PSDB PE

20 THEMlsTOCLES SAMPAIO PMDB PI

21 VALDECIOLlVEIRA PT $.

Assinaturas Repetidas
1 JOSÉ CARLOS ELIAS PTB es
2 LAIRE ROSADO PMDB RN

3 MÁRIO NEGROMONTE PSDB BA

4 NAIR XAVIER LOBO PMDS GO
5 RENATO SILVA PSDB PR

6 RENATO VIANNA PMDS se
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Ofício nº 137/00

Brasflia, em 15 de- junho de 2000

A Sua Senhoria o Senhor
Dr. MOZART VIANNA DE PAIVA
Secretário-Geral da Mesa
Nesta

Senhor Secretárío-Geral:

Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de
Emenda à Constituição do Sr. Deputado José C~rlos

Martinez E Outros, que "Acrescenta parágrafos aos
artigos 77, 28 e 29 da Constituição Federal", contém
número suficiente de signatários, constando á referi
da proposição de:

178 assinaturas confirmadas~

Q2j_assinaturas não confirmadas;

006 assinaturas repetidas.

Atenciosame,nte, - Cláudia Neves C. de Sou
za, Chefe.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXftDA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS-

CeDI .

CONSTITUiÇÃO, '
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRAS!L
1988

. TíTULO 111
Da Organização Do Estado

•• I ••••••••••••••••••••• I "' ••• '" ••••••••••• I •••••••••• "' •• I •••• I •••••• , •••••• : •• ~ "'

CAPíTULO 111
Dos Estados Federados

................................................. . .---Art. 28. A eleição do Governador e _do Vi-
ce-Governador de Estado, para mandato de quatro
anos, realizar-se-á no primeiro domingo de outubro,
em primeiro turno, e no último domingo de Glufubro,
em segundo turno, se houver, do ano anterior ao do
término do mandato de seus antecessores, e a posse
ocorrerá em primeiro de janeiro do ano subseqüente,
observado, quanto ao mais, o disposto no art. 77.

• Artigo, "capuf: com redação dada pela Emenda Constitu
cional nº 16, de 04-6-1997.

§ 1º Perderá o mandato o Gov~r.nador que assu
mir outro cargo oU fttnção na administração pública
direta ou jndireta, ressalvada a posse em virtude de

concurso público e observado o disposto no art. 38, I,
IVeV.

. . • Primitivo parágrafo único renumerado para § 1º pela
Emenda Constitucional nº 19, de 04-6-1998.

§ ,2º Os subsídios do Governador, do Vi
ce-Gover.nador' e 'dos Secretários de Estado serão fi
xados por lei de iniciativa da Assembléia legislativa,
observado o quê dispõem os arts. 37, XI, 39, § 4º,
150, li, 163,'III,e,163, § 2º, L'

§ 2º acrescido pela Emenda Constitucional nº 19, de
04-6-1998.

CAPfTUlO IV
Dos Municípios

Art...29. O Município reger-se-á por lei Ot !jdnica,
votada em dois turnos, com o interstício mínimo' de
dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da
Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os
princípios estabelecidos nesta Constituição, na Cons
tituição do respectivo Estado e os seguintes precei
tos:

(- eleiçãó do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Ve
readores, para mandato de qUiltro anos, mediante
pleit~ direto e simultâneo realizado em todo o País;

11 - eleição do Prefeito e do Vice-Pref(~ito reali
zada r,to priméiro domingo de outubro do ano anterior
ao término do mandato dos que devam suceder, apli
cadas as regras do art. 77 no caso de Municípios com
mais d~ dúzentos mil eleitores;

• Inciso li com redação dada pela Emenda ConstitUCIOnal
nQ 16, de 04/16/1997.

íll- posse do Prefeito e do Vice-Prefeito no dia
1º de janeiro do ano subseqüente ao da eleição;

IV - número de Vereadores proporcional à po
pulação do Município, observados os seguintes /I{ilí
tes:

a) mínimo de nove e máximo de vinte e um nos
ry1unicípios de'ate um milhão de habitantes;

b) míhimo de trinta e três e máximo de quarenta
e um nos Municípios de mais de um milhão e menos
de cinco milhões de habitantes;

c) mínimo de quarenta e dois e máximo de cin
qüenta é'cinco nos Municípios de mais de cinco mi
lhões de habitantes;

V - subsídios' do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos
Secretár'ios Municipais fixados por lei de iniciativa da
Câmara Municipal, observado o que dispõem os arts.
37, XI, 39, § 4º, 150, li, 153, 111, e 153, § 2º, I.

• Inciso V com redação dada pela Emenda Constitucional
n9 19, de 04/06/1998.



CAPíTULO I
Do Poder Legislativo

Seção VIII
Do Processo Legislativo

TíTULO IV
Qa Organização Dos Poderes

Subseção Ir
Da Emenda à Constituição

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada
mediante proposta:

1-de um terço, no mínimo, dos membros da Câ
mara dos Deputados ou do Senado Federal;

11 - do Presidente da República;
11I- de mais da metade das Assembléias legislati

vas das unidades da Federação, manifestando-se, cada
uma delas, pela maioria relativa de seus membros.

§ 12 A Constituição não poderá ser emendada
na vigência de intervenção federal, de estado de defe
sa ou de estado de sítio.

§ 22 A proposta será discutida e votada em cada
Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, consi
derando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quin
tos dos votos dos respectivos membros.

§ 32 A emenda à Constituição será promulgada
pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal, com o respectivo número de ordem.

§ 42 Não será objeto de deliberação a proposta
de emenda tendente a abolir:

I - a forma federativa de Estado;
11 - o voto direto, secreto, universal e periódico;
111- a separação dos Poderes;
IV - os direitos e garantias individuais.
§ 52 A matéria constante de proposta de emenda

rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser obje
to de nova proposta na mesma sessão legislativa.

CAPíTULO 11
Do Poder Executivo

SEÇÃO I
Do Presidente e do Vice-Presidente da República
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VI - subsídio dos Vereadores fixado por lei de I - legislar sobre assuntos de interesse local;
iniciativa da Câmara Municipal, na razão de, no máxi- .
mo, setenta e cmco por cento daquele estabelecido,
em espécie, para os Deputados Estaduais, observa
do o que dispõem os arts. 39, § 42, 57 § 72, 150, 11,
153, 111, e 153, § 22, I;

.. Item renumerado pela Emenda Constitucional nº 1, de
31·3·1992.

X - julgamento do Prefeito perante o Tribunal de
Justiça;

.. Item renumerado pela Emenda ConstItucional nº 1, de
3-3-1992.

XI - organização das funções legislativas e fis
calizadoras da Câmara Municipal;

.. /tem renumerado pela Emenda Constitucional nº 1, de
31·3·1992.

- XII - cooperação das associações representa
tivas no planejamento municipal;

.. Item renumerado pela Emenda Constitucional nº 1, de
31-3-1992.

XIII - iniciativa popular de projetos de lei de in
teresse especifico do Município, da cidade ou de ba
irros, através de manifestação de, pelo menos,
cmco por cento do eleitorado;

.. Item renumerado pela Emenda Constitucional nº 1, de
31-3-1992.

XIV - perda do mandato do Prefeito, nos termos
do art. 28, parágrafo único.

- .. Item renumerado pela Emenda ConstItucional nll 1, de
31-3-1992.

Art. 30. Compete aos Municípios:

.. Inciso VI com redação dada pela Emenda Constitucional
nº 10, de 04-6-1998.

VII- O total da despesa com a remuneração dos
Vereadores não poderá ultrapassar o montante de
5% (cinco por cento) da receita do município;

.. /tem VII acrescentado pela Emenda Constitucional nll 1,
de 31-3-1992.

VIII - inviolabilidade dos Vereadores por suas
-opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e
na circunscrição do Município;

.. Item renumerado pela Emenda Constitucional nº 1, de
31·3·1992.

IX - proibições e incompatibilidades, no exercí
cio da vereança, similares, no que couber, ao dis
posto nesta Constituição para os membros do Con
gresso Nacional e, na Constituição do respectivo
Estado, para os membros da Assembléia Legislati
va;
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Art. 77. A eleição do Presidente e do Vi- O Congresso Nacional decreta:

ce-Presidente da República realizar-se-á, simultane- Art. 1º A multa pecuniária variável aplicável às
amente, no primeiro domingo de outubro, em primeiro instituições bancárias pelo não cumprimento das exi-
turno, e no último domingo de outubro, em segundo gibilidades de aplicações em crédito rural passa a ser
turno, se houver, do ano anterior ao do término do regulada pelo disposto nesta lei complementar.
mandato presidencial vigente. Art. 2º O art. 44 da Lei nº4.595, de 31 de dezem-

* Artigo, caput, com redação dada pela Emenda Constitu- bro de 1964, passa a vigorar com as seguintes altera-
cional n!! 16 de 5-6-1997. ções:

§ 1º A eleição do Presidente da República im
portará a do Vice-Presidente com ele registrado.

§ 2º Será considerado eleito Presidente o candi
dato que, registrado por partido político, obtiver a mai
oria absoluta de \Iotos, não computados os em branco
e os nulos.

§ 3º Se nenhum candidato alcançar maioria ab
soluta na primeira votação, far-se-á nova eleição em
até vinte dias após a proclamação do resultado, con
correndo os dois candidatos mais votados e conside
rando-se eleito aquele que obtiver a maioria dos votos
válidos.

§ 4º Se, antes de realizado o segundo turno,
ocorrer morte, desistência ou impedimento legal de
candidato, convocar-se-á, dentre os remanescentes,
o de maior votação.

• 1

§ 5º Se, na hipótese dos parágrafos anteriores,
remanescer, em segundo lugar, mais de um candida
to com a mesma votação, qualificar-se-á o mais ido
so..

Art. 78. O Presidente e o Vice-Presidente da Re
pública tomarão posse em sessão do Congresso Na
cional, prestando o compromisso de manter, defender
e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o
bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a inte
gridade e a independência do Brasil.

Parágrafo único. Se, decorridos dez dias da data
fixada para a posse, o Presidente ou o Vi
ce-Presidente, salvo motivo de força maior, não tiver
assumido o cargo, este será declarado vago.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N!! 136, DE 2000

(Do Sr. Ricardo Barros)

Dispõe sobre multa pecuniária apli
cável a instituições bancárias e dá outras
providências.

(Às Comissões de Agricultura e Políti
ca Rural; de Finanças e Tributação; e de
Constituição e Justiça e de Redação (art.
54.)

"Art. 44 ..
1- .
VII- ..
§ 1º .
§ 2º As multas serão aplicadas sempre

que as instituições financeiras, por negligên
cia ou dolo: (NR)

§ 3º .
§ 3º - A. A multa pecuniária variável a

instituições bancárias pelo não cumprimento
das exigibilidades de aplicação em crédito
rural não poderá ser inferior a 25% (vinte e
cinco por cento) do valor da insuficiência de
aplicação apurada.

".............................................................
Art. 3º Esta lei complementar entra em

vigor na data de sua publicação.

Justificação

Com a redução do volume de recursos oficiais
destinados à agricultura, tende a crescer a parcela
correspondente à aplicação compu Isória dos bancos
comerciais no crédito rural. É, portanto, de fundamen
tai importância assegurar que as determinações do
Conselho Monetário Nacional (CMN) sobre destina
ção compulsória de recursos ao crédito rural sejam ri
gorosamente obedecidas. A elevação da penalidade
pelo descumprimento das normas legais é, juntamen
te com a fiscalização rigorosa, a forma de se assegu
rar que o crédito rural não será privado de uma fonte
de recursos cada vez mais importante.

Multa é aplicada quando o Banco Central, como
órgão fiscalizador, constata a aplicação de recursos
em volume menor do que aquele que o CMN determi
na. Esta multa é hoje fixada pela Resolução nº
2.637/99 em 20% do valor da insuficiência da aplica
ção, em contradição com o que estabelece o § 2º do
art. 44 da Lei n!! 4.595/64 que fixa o teto de "duzentas
vezes o maior salário mínimo vigente no País", para
multas aplicadas às infrações que especifica. Para sa
nar a contradição, alteramos a redação do citado § 2º,
eliminando aquele teto, ridiculamente baixo, e eleva-



CAPrTULO V
Das Penalidades

LEI NR 4.595, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1964

§ 2º As multas serão aplicadas até 200 (duzen
tas) vezes o maior salário mfnimo vigente no País,

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS

CeDI

Dispõe sobre a política e as institui·
ções monetárias, bancárias e creditícias,
cria o Conselho Monetário Nacional e dá
outras providências.
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mos a multa aos infratores de 20% para 25% do valor sempre que as instituições financeiras, por negligên-
dá insuficiência da aplicação. cia ou dOlo:

CQm a elevação da penalidade, acreditamos a) advertidas por irregularidades que tenham
qóe as instituições financeiras serão induzidas a apli- sido praticadas, deixarem de saná-Ias no prazo que
car em crédito rural nada menos do que for determi- lhes for assinalado pelo Banco Central da República
nado pelas autoridades competentes. do Brasil;

Sala das Sessões, 13 de junho de 2000. - Depu- b) infringirem as disposições desta Lei relativas
tado Ricardo Barros. ao capital, fundos de reserva, encaixe, recolhimentos

compulsórios, taxa de fiscalização, serviços e opera
ções, não-atendimento ao disposto nos artigos 27 e
33, inclusive as vedadas nos artigos 34Jiocisos-U--a
V), 35 a-40 desta Lei, e abusos de concorrência (art.
18, § 2º);

c) opuserem embaraço à fiscalização do Banco
Central da República do Brasil.

§ 3º As multas cominadas neste artigo serão pa
gas mediante recolhimento ao Banco Central da Re
pública do Brasil, dentro do prazo de 15 (quinze) dias,
contados do recebimento da respectiva notificação,
ressalvado o disposto no § S!! deste artigo e serão co
bradas judicialmente, com o acréscimo da mora de
1% (um por cento) ao mês, contada da data da aplica
ção da multa, quando não forem liqüidadas naquele
prazo.

§ 4º As penas referidas nos incisos 111 e IV, deste
artigo, serão aplicadas quando forem verificadas in
frações graves na condução dos interesses da institu
ição financeira ou quando da reincidência especifica,
devidamente caracterizada em transgressões anteri
ormente punidas com multa.

§ Sº As penas referidas nos incisos 11, 111 e IV,
deste artigo, serão aplicadas pelo Banco Central da
República do Brasil admitido recurso, com efeito sus
pensivo, ao Conselho Monetário Nacional, interposto
dentro de 15 (quinze) dias, contados do recebimento
da notificação.

§ 6º É vedada qualquer participação em multas,
as quais serão recolhidas integralmente ao Banco
Central da República do Brasil.

§ 7!! Quaisquer pessoas físicas ou jurídicas que
atuem como instituição financeira, sem estar devida
mente autorizadas pelo Banco Central da República
do Brasil, ficam sujeitas à multa referida neste artigo e
detenção de 1 (um) a 2 (dois) anos, ficando a esta su
jeitos, quando pessoa jurídica, seus diretores e admi
nistradores.

§ aI! No exercício da fiscalização prevista no art.
10, VIII, desta Lei, o Banco Central da República do
Brasil poderá exigir das instituições financeiras ou
das pessoas físicas ou jurídicas, inclusive as referidas
no parágrafo anterior, a exibição a funcionários seus,

Art. 44. As infrações aos dispositivos desta Lei
sujeitam as instituições financeiras, seus diretores,
membros de conselhos administrativos, fiscais e se
melhantes, e gerentes, às seguintes penalidades,
sem prejuízo de outras estabelecidas na legislação vi
gente:

I - advertência;
11 - multa pecuniária variável;
111 - suspensão do exercício de cargos;
IV - inabilitação temporária ou permanente para

o exercfcio de cargos de direção na administração ou
gerência em instituições financeiras;

V - cassação da autorização de funcionamento
das instituições fmanceiras públicas, exceto as fede
rais, ou privadas;

VI- detenção, nos termos do § 7º deste artigo;
VII - reclusão, nos termos dos artigos 34 e 38,

desta Lei.
§ 1º A pena de advertência será aplicada pela

inobservância das disposições constantes da legisla
ção em vigor, ressalvadas as sanções nela previstas,
sendo cabível também nos casos de fornecimento de
informações inexatas, de escrituração mantida em
atraso ou processada em desacordo com as normas
expedidas de conformidade com o art. 4º, XII, desta
Lei.



§ 6º Nas operações relativas a energia
elétrica o montante do imposto não integra a
base de cálculo."

Art. 2º Esta lei complementar entra em vigor na
data de sua publicação.

Justificação

Por não conseguirem pagar a conta de luz, os
moradores de favelas 3 cortiços vêm recorrendo,
cada vez mais, às velas e às ligações clandestinas,
conforme denúncias da imprensa, entre as quais de
vem ser citadas as de O Globo, de 24 de novembro
último, e da revista Consumidor S.A., em sua edição
de novembro/dezembro do ano passado.

Um dos fatores que concorrem para o aumento
das contas de luz e, conseqüentemente, para agravar
o problema social acima descrito, é a forma de cobran
ça do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação
de Mercadorias e Prestação de Serviços - o ICMS, da
competência dos estados. Alguns estados isentam
quem consome até 100 kwh por mês, mas quase todos
impõem alíquotas de 12% a 25%. Acontece que, de
acordo com a Lei Complementar nº 87, de 1996 - a
chamada Lei Kandir - que rege o ICMS, esse imposto
é sempre cobrado por dentro. Isso significa que o mon
tante do ICMS é incluído na sua própria base de cálcu
lo, distorcendo totalmente o percentual do imposto
pago. No ICMS, a alíquota nominal é sempre inferior à

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica acrescentado ao art. 13 da Lei Com

plementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, o se
guinte parágrafo:

"Art. 13 .

RESOLUÇÃO BACEN N!! 2.637,
DE 25 DE AGOSTO DE 1999

Dispõe sobre a Exigibilidade de
Aplicações em Crédito Rural (MCR 6-2).

O Banco Central do Brasil, na forma do artigo 9º
da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, torna
público que o Conselho Monetário Nacional, em ses
são realizada em 25 de agosto de 1999, tendo em vis
ta as disposições dos artigos 4º, inciso VI, da referida
Lei e 4º e 14 da Lei nº 4.829, de 5 de novembro de
1965, resolveu:

Art. 1º Estabelecer que a verificação do cumpri
mento da exigibilidade de aplicações em crédito rural
(MCR 6-2) será efetivada no quinto dia útil dos meses
de março e setembro, com base na média diária da
exigibilidade e das aplicações do semestre imediata
mente anterior.

Art. 2º No primeiro dia útil do mês anterior ao da
verificação de que trata o artigo 1!!, pode ser efetuado
recolhimento ao Banco Central do Brasil por conta de
previsão de deficiência no semestre, cujo valor ficará
retido até o primeiro dia útil do mês subseqüente, sem
qualquer remuneração, e será computado para satis
fação da exigibilidade.

Art. 3º A instituição financeira que incorrer em
deficiência nas aplicações fica sujeita ao recolhimen
to ao Banco Central do Brasil, na data da verificação:

1-do valor da deficiência apurada, que ficará re
tido até a data da verificação subseqüente, sem qual
quer renumeração; ou

11- de multa de 20% (vinte por cento), calculada
sobre o valor da deficiência apurada.

Art. 4º Fica o Banco Central do Brasil autorizado
a adotar as medidas e a baixar as normas julgadas
necessárias à execução do dispsto nesta Resolução.

Junho de 2000 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sábado 17 32853
expressamente credenciados, de documentos, pa- Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de
péis e livros de escrituração, considerando-se a ne- sua publicação.
gativa de atendimento como embaraço à fiscalização, Art. 6º Ficam revogados a Resolução nº 2.377,
sujeitos à pena de multa, prevista no § 2º deste artigo, de 24 de abril de 1997, os artigos 1º, 3º e 4º da Reso-
sem prejuízo de outras medidas e sanções cabíveis. lução nº 2.417, de 28 de agosto de 1997, e a Resolu-

• Inciso VIII passado a IX pela Lei nº 7.730, de 31 de janei· ção nº 2.542, de 26 de agosto de 1998. - Arminio
ro de 1989. Fraga Neto, Presidente.

§ 9º A pena de cassação, referida no inciso V, PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
deste artigo, será aplicada pelo Conselho Monetário N!! 137, DE 2000
Nacional, por proposta do Banco Central da Repúbli- (Do Sr. Marçal Filho)

.-ea do Brasil, nos casos de reincidência especifica de
infrações anteriormente punidas com as penas pre- Dispõe sobre a base de cálculo do
vistas nos incisos 111 e IV, deste artigo. ICMS nas operações relativas à energia

elétrica.
(Às Comissões de Finanças e Tributa

ção; e de Constituição e Justiça e de Reda
ção (art. 54.)
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reali isto é, o consumidor se sujeita a um ônus sempre
maior'do que'o indicado pela alíquota fixada na legisla
ção. Se a alíquota nominal (leia-se, legal) for de 12%, o
ônu&realsobre a mercadoria será de 13,63%. Alíquota
nominal de '17% representa uma alíquota real de
20,4~%. A alíquota nominal de 25% transforma-se
num"ônus real de 33,33%.

Há outro fato, cada vez mais corriqueiro no co
mércio de energia elétrica, fruto da privatização e da
falta"de critérios da agência reguladora federal, que
discrimina negativamente as tarifas pagas pelos con
sumidores mais pobres, o pai de família assalariado,
o ap.osentado, o pequeno agricultor, enfim, que per
mite:/ a pesigualdade na cobrança efetuada pelas em
pr~Sqs concessionárias. Os consumidores que utili
zam"mais de 3.000 kwh por mês podem escolher a
cqQç~ssionária fornecedora, usufruindo de todos os
benefícios que a concorrência de preços pode trazer
para o consumidor. Esse sistema está sendo gradual
mente implantado e, no futuro próximo, estará espa
Ihã'd~·.por todo o Paí~: O consumidor de varejo está
fora'desses benefícios.

f",:.9 Ô!1US suportado pela população carente para fa
zer frente às suas despesas mensais permanentes deve
se?~lltlado. E em assim pensando, estou apresentando
projeto de lei complementar que reduz substancialmente
a carga fiscal, representada pelo ICMS, incidente sobre a
ene'rgia elétrica. Não se trata de redução da alíquota do
imposto, mas simplesmente de torná-lo mais justo quan
do ihéidirsobre a energia elétrica, por meio da retirada de
seu montante da base de cálculo. Estou certo de que os
Colegas apoiarão a iniciativa, por seus relevantes objeti
vos sociais, e aprovarão o projeto.

Sala das Sessões, 14 de junho de 2000. - De
putado Marçal'Filho.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS 

CeDI

LEI COMPLEMENTAR
'N!!87f ,DE 13 DE SETEMBRO DE 1996

Dispõe Sobre o Imposto dos Estados
e do Distrito Federal Sobre Operações
Relativ~s à Circulação de Mercadorias e
Sobre Prestações de SelViços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e
de Comunicação, e dá Outras Providências.

Art. 13. A base de cálculo do imposto é:
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',§ 39 No caso do inciso IX, o imposto a pagar u§ 29 Quando a notificação de lançamento ofe-
será o valor resultante da aplicação do percentual recer alternativas para o sujeito passivo, admitindo.va-
equiva:1ente à diferença entre a alíquota interna e a in- lores diferentes para o pagamento, em razão de datas
terestadual, sobr,e o valor ali previsto. de vencimentos diferenciadas, deverão constar da no-
"I' .• § 49 Na saída de mercadoria para estabeleci- tificação de lançamento os juros efetivos incidentes."
;nento localizado em outro estado, pertencente ao Art. 2º Esta lei complementar entrará em vigor
,,:,~smo titular, a base de cálculo do imposto é: um ano após a data de sua publicação.

" 1-o valor correspondente à entrada mais recen- Justificação

te.da mercadoria; É comum o Fisco admitir parcelamento no paga-
. : 11 '- o custo da mercadoria produzida, assim en- mento de créditos tributários, sem advertir o contribu-

tendida a soma do custo da matéria-prima, material inte sobre a taxa de juros incidente. ~ ,
se,cundário, mão-de-obra e acondicionamento; O contribuinte, ao receber a notificação de lan-

, JJI - tratando-se de mercadorias não industriali- çamento, muitas vezes constata a existência de móri-
zadas, o seu preço corrente no mercado atacadista tantes diferenciados, relativos ao crédito tributário,
do estabelecimento remetente. em razão de descontos para pagamentos antecipa

dos, ou do número de parcelas em que se fracione o
§ 59 Nas operações e prestações interestaduais crédito tributário.

entre estabelecimentos de contribuintes diferentes, O objetivo da presente proposição é exigir maior
caso haja reajuste do valor depois da remessa ou da transparência dos encargos financeiros efetivamente
prestação, a diferença fica sujeita ao imposto no esta- embutidos nos avisos de lançamento expedidos pelo
belecimento do remetente ou do prestador. Fisco.

Art. 14. O preço de importação expresso em mo- O projeto determina que a lei entrará em vig~r

eda estrangeira será convertido em moeda nacional um ano após sua publicação, de forma a assegurar às
pela mesma taxa de câmbio utilizada no cálculo do Administrações Fiscais tempo hábil para as providên-
imposto de importação, sem qualquer acréscimo ou cias operacionais necessárias.
devolução posterior se houver variação da taxa de As medidas aqui propostas visam ao aperfeiço-
éâmbio até o pagamento efetivo do preço. amento da legislação tributária, e estou certo de que

Parágrafo único. O valor fixado pelo autoridade poderei contar com o apoio de meus ilustres pares no
aduaneira para base de cálculo do imposto de impor- Congresso Nacional.
tação, nos termos da lei aplicável, substituirá o preço Sala das Sessões, 14 de junho de 2000. - Depu·
declarado. tado Gustavo Fruet.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
NI! 138, DE 2000

(Do Sr. Gustavo Fruet)

Dispõe sobre os juros incidentes na
constituição do crédito tributário, alteran
do o art 16O-do-Gódigo TributáriO Nacional
(Lei n95.172, de 25 de outubro de 1966).

(Às Comissões de Finanças e Tributa
. ção;e de Constituição e Justiça e de Reda
ção (art. 54.)

O Congresso Nacional decreta:
.' Art. 1º O art. 160 do Código Tributário Nacional
(Lei nl! 5.172, de 25 de outubro de 1966) passa a vigo
rar açrescido do seguinte parágrafo, transforman
~Q-se em § 1º seu atual parágrafo único:

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS'::

CeDI

LEI N!!5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966

Dispõe sobre o Sistema Tributllrlo
Nacional e Institui Normas Gerais .de-D~

--reito Tributário Aplicáveis à União, E.til-
dos e Municípios. .'

LIVRO SEGUNDO
Normas Gerais de Direito Tributário

TfTUlO 111
Crédito Tributário



32856 Sábado 17 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2000

CAPíTULO IV
Extinção do Crédito Tributário

Seção li. ,
Pagamento

Art. 160. Quando a legislaçãÇ> tributária não fi
xar o tempo do pagamento, ovencimento do crédi
to ocorre 30 (trinta) dias depois da data em que se
considera o sujeito passivo notificado do lança
mento.

. Parágrafo único. A legislação tributária pode
conceder desconto pela antecipação do pagamento~

nas condições que estabeleça.
Art. 161. O crédito não integralmente pago no

vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual
for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da
imposição das penalidades cabíveis e da aplicação
de quaisquer medidas de garantia previstas nesta lei
ou em lei tributária.

§ 1º Se a lei não dispuser de modo diverso, os
juros de mora são calculados à taxa de 1% (um por
cento) ao mês.

§ 2º O disposto neste artigo não se aplica na
pendência de consulta formulada pelo devedor dentro
do prazo legal para pagamento do crédito.

PROJETO DE LEI N!! 3.174, DE 2000
(Do Sr. João Herrmann Neto)

Dispõe sobre parâmetros para a fro
ta automotiva nacional, políticas para
seu desenvolvimento e dá outras provi
dências.

(Às Comissões de Minas e Energia; de
Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e
Minorias; de Economia, Indústria e Comér
cio; e de Constituição e Justiça e de Reda
ção (art. 54) - art. 24, 11.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1ºEsta lei fixa parâmetros desejáveis para a

frota automotiva nacional e determina as diretrizes de
ação da União para atingi-Ias.

Art. 2º A União deverá estimular, de forma per
manente, a fabricação pela indústria nacional de
combustíveis renováveis e de veículos por estes mo
vidos, atualizados tecnologicamente e adaptados às
características geográficas, de tráfego, rodagem e cli
ma do país.

Art. 3º A ação da União, nos termos desta lei e
do regulamento, estará sempre pautada pelos se
guintes objetivos:

I - diminuir a emissão de poluentes, notada
mente nos grandes centros urbanos;

11- estimular a manutenção e criação de empre
gos nas cadeias produtivas envolvidas;

111- estimular o desenvolvimento e garantir o do
mínio e o controle pela indústria nacional da tecnolo
gia de produção de combustíveis renováveis e veícu
los por estes movidos;

IV -lograr menor dependência de combustíve
is fósseis na composição da matriz energética naci
onal.

Art. 4º Ficam estabelecidas como metas para to
das as ações e programas pertinentes desenvolvidos
pelo Governo Federal: '

I - ter, movido a combustíveis renováveis, no
prazo de 5 (cinco) anos, um percentual mínimo 'de
trinta por cento da frota veicular em circulação nos
ce'ntros urbanos com população superior a um milhão
de habitantes, ascendendo tal percentagem a cin
qüenta por cento dentro de dez anos;

11- aumentar a produção de veículos automoto
res movidos a combustíveis renováveis, chegando a
um mínimo de cinqüenta por cento do total produzido
no País no prazo de 10 (dez) anos.

Art. 5º O Poder Executivo envidará esforços
para, na forma do regulamento, promover o diálogo e
a cooperação entre os diversos setores empresariais
envolvidos nas cadeias p'rodutivas de combustíveis
renováveis e veículos automotores, trabalhadores 'ur
banos e rurais de tais setores, entidades reguladoras
e empresas dos setores de petróleo e de energia elé-
trica, de forma a: .

I - garantir o encontro de informações, dê form.a
a diagnosticar empecilhos ao desenvolvimento inte
grado dos setores envolvidos; .

11 - estimular e referendar acordos que permi
tam incremento na produção e ganho de produtivida
de, inclusive com a participação das esferas governa
mentais pertinentes;

111- definir medidas específicas em favor do de
senvolvimento desses setores, mormente com vistas
aos objetivos postos no art. 3º e as me~asdefinidas no
art. 4º desta lei.

Art 6º Qualquer política promovida com recur
sos ou renúncia de receita da União em favor de; ~eno
vação da frota veicular deverá prever, para a compra
de carros movidos a combustíveis renováveis, pelo
menos o dobro dás vantagens concedidas para veí-
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culos movidos a combustíveis fósseis, .garantido ain- veu-se enormemente neste período, e é inteirameme--
da que, em nenhuma hipótese, a União participará de nacional.
programa da espécie em que se' tenha ou preveja, 4. O álcool hidratado é, de longe, o combustíY.eJ
como resultado de tal política, diminuição da frota mo- utilizado e utilizável para impulsão veicular mais ade-
vida a combustíveis renováveis. .. quado ao desenvolvimento sustentável- hoje preocu-

Art. 7º O Pod.er Executivo, por meio dos estabe- pação mundial, imposta, inclusive, por todas as enti-
lecimentos oficiais de crédito, criará, na forma do re- dade internacionais de fomento, tais como BID e Ban-
gulamento, linhas de financiamento favorecidas para co Mundial dada sua característica de renovabilidade
a implantação de projetos industriais voltados para o e por possibilitar, como subproduto, aumento signifi-
desenvolvimento, - produção e comercialização de cativo da oferta de energia elétrica por meio do baga-
combustíveis renováveis. ço de cana (co-geração).

Parágrafo único. O disposto no caput se aplica 5. O uso do álcool hidratado permite, em muito,
igualmente ao desenvolvimento e fabricação de veí- a redução do problema da poluição do ar - agudo,
cuias movidos a combusUveis renováveis, bem como como é sabido, principalmente nos grandes centros
de partes, peças e equipamentos a eles especifica- urbanos tendo ainda o melhor desempenho quanto
mente destinados. ao chamado "efeito estufa", já que o gás carbônico li-

Art. 8º. Fica incorporado como diretriz perma- berado em seu ciclo de produção e combustão é-ãfici--
nente de atuação estratégica do governo federal entemente contrabalançado pela tomada do mesmo
em ciência e tecnologia o estímulo à pesquisa e durante o crescimento da biomassa.
desenvolvimento tecnológico na área de combustí- Por todos estes, e mais uma dezena de outros
veis renováveis, motores e veículos por estes mo- motivos, é absolutamente inaceitável que o País
vidas. abandone, como tem feito nos últimos anos - quando

Art. 9!! Esta lei entra em vigor trinta dias após a a venda de veículos movidos a combustíveis renová-
data de sua publicação. veis, principalmente álcool, reduziu-se a praticamente

. - .- - zero - o desenvolvimento de combustíveis renováveis
Justificação e a produção de veículos por estes impulsionados.

Já quase vinte e cinco anos tem o Programa É então, precisamente, atentando para tal fato
Nacional do Álcool - Proálcool. Não é este o local de enorme gravidade, que ora apresentamos este
adequado para historiar as virtudes, e defeitos, projeto.
desta criação brasileira de absoluto destaque Uma observação màis atenta bem demonstra
mundial- único programa automobilístico de gran- que as resistências a programas de estímulo aos
de porte baseado em energia renovável, o qual tor- veículos movidos a combustíveis renováveis pren-
nau o Brasil líder mundial no campo de oxigenados dem-se, tão-somente, a fatores absolutamente con-
renováveis -, mas cabe, desde logo, ressaltar ,al- junturais, como a queda do preço de petróleo e as
gunspontos:· dificuldades fiscais do Governo Federal, ou a inte-

1. Mais de um milhão de trabalhadores estão di- resses comerciais das empresas montadoras - le-
retamente empregados na produção de ca- gítimos, mas que não podem ser aceitos como con-
na-de-açúcar e seus derivados, notadamente o álco- dutores de uma política nacionãl- em favor do ''Car-
01, ascendendo a três milhões os empregos indiretos. ro· mundial". .
Em verdade, dados <;ta indústria dão conta de q\Je, Que se evite, então, o que há de dificuldade real
considerando o consumo no correr da vida útil, cada em tais argumentos. Passemos ao largo de subsídios
carro a álcool, por ano de. vida, gera 98.8 empregos, ao preço do combustível e evitemos descontrole e fal-
contra apenas 1,3 empregos gerados pelo aútomóvel ta de planejamento no financiamento de plantas
a gasolina! 'produtivas- causas por excelência dos problemas que

2. O carro a álcool já foi, por vários anos, respon- hoje mal justificam as resistências políticas aos com-
sável por mais de novent~ por cento da produção na- bustíveis renováveis -, mas sem, com isso, abrir mão
cional de automóveis, compondo! ainda hoje, uma fro- é1e.outros instrumentos possíveis e viáveis de estímulo.
ta de cerca de três milhões de veículos, permitindo a Nesse sentido, o que propomos para aprecia-
redução na importação de mais de 150 mil barris de ção de nossos Pares é muito simples. Dentro do
petróleo por dia. que é possível como iniciativa parlamentar, fi-

,3. A tecnologia de fabricação do álcool, e de veí- xam-se objetivos e metas - estas definidas quanti-
cuias· por este movidos e componentes, desenvol- tativamente em termos viáveis - para o elemento
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-final-da cadeia dos combustíveis renováveis. Os
veículos por estes impulsionados, determinan
do-se, então, em tomo de tais metas, a compulsó
ria coordenação das políticas governamentais, se
jam fiscais, creditícias ou tecnológicas, em favor
do uso de combustíveis renováveis.

Destaca-se, em tal contexto, a parametrização
do presentemente muito propalado programa de re
novação da frota - pelo qual se pretende, mediante
estrmulos fiscais, permitir a troca de veículos com
mais de quinze anos por veículos novos -, de forma a
que o mesmo, tendo, como tem, por objeto, grande
número de carros a álcool, não resulte, ao contrário
de que se pretende com o mesmo, em uma piora na
situação da poluição urbana, com crescimento no nú
mel-'l-de .car.ros-mevieles-a-gaso1ina:-

Em outra vertente, determina-se que o Go
verno Federal, assumindo um papel que é inafas
tavelmente seu, busque coordenar os diversos se
tores empresariais envolvidos na produção de
combustrveis renováveis e de veículos, logrando
melhor e mais integrado desenvolvimento e cresci
mento na prõdütividade.

Queremos crer que tais medidas serão essenci
ais no esforço para manutenção do Brasil na vanguar
da em matéria de combustfveis renováveis, consentâ
neos com o desenvolvimento sustentável, para o que
contamos com a aprovação célere desta proposição
nas duas Casas do Congresso Nacional.

Sala das Sessões, 6 de junho de 2000. - Depu
tado João Herrmann Neto, PPS/SP.

PROJETO DE LEI N2 3.179, DE 2000
(Do Sr. Bispo Rodrigues)

Proíbe a exigência de caução para
internações de urgência e emergência.

(Apense-se ao Projeto de Lei nº 94, de
1999.)

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º É proibido aos estabelecimentos de sa
úde de qualquer natureza exigir do paciente, familiar
qu acompanhante, para atendimento ou internação
de urgência ou emergência, depósito de caução sob .
qualque,r modalidade.

Art. 22 Os estabelecimentos infratores sujei
tam-se a multa e cassação do alvará de funcionamen
to, conforme dispuser o regulamento, sem prejuízo
das sanções cíveis e penais cabíveis que possam re
cair sobre os responsáveis.

Art. 32 Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Justificação

Os órgãos de imprensa noticiam amiúde recla
mações de cidadãos que se viram forçados a assinar
cheques em branco, a fazer depósitos em dinheiro, a
deixar cartões de crédito sob caução e outros abusos
por força de necessitarem para si próprios ou para um
familiar de um atendimento de urgência ou emergên
cia.

Demais de ser uma prática abusiva sob a ótica
econômica essa prática, infelizmente bastante usual
nos estabelecimentos de saúde, é de uma desumani
dade atroz.

Com efeito, o indivíduo ou a família fragilizada e
ameaçada por uma doença...o.uJatalidade não-se-eA
-contraem condições de contra-argumentar, de bus
car seus direitos, de recorrer aos órgãos de defesa do
consumidor. Tudo o que importa naquele momento é
que seu ente querido tenha os cuidados médi
co-assistenciais necessários para superar aquele in
fortúnio.

Os hospitais, conhecedores desse estado psi
cológico praticamente universal, aproveitam-se para
impor condições absurdas aos pacientes e seus fa
miliares, demonstrando com isso insensibilidade in
compatível com a condição de uma instituição de
saúde, que deve primar, acima de tudo, com o res
peito para com o ser humano.

Desse modo propomos que se proíba termi
nantemente essa prática, a qualquer estabelecimen
to de saúde e sob qualquer modalidade e que se
puna os infratores com multa e cassação do alvará
de funcionamento.

Ante o exposto, e considerando o grande al
cance humano da medida proposta esperamos con
tar com o apoio de nossos ilustre Pares em ambas
as Casas do Congresso Nacional no sentido de
vê-Ia aprovada.

Sala das Sessões, 6 junho de 2000 . - Deputa
do Bispo Rodrigues.

PROJETO DE LEI N!! 3.201, DE 2000
(Do Sr. Léo Alcântara)

Dispõe a publicidade dos proces
sos Licitatórios e seu registro e aver
bação no serviço de registro de títulos
e documentos e determina outras pro
vidências.

(Às Comissões de Trabalho, de Admi
nistração e Serviço Público; e de Constitui
ção e Justiça e de Redação - art. 24,11)
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O Congresso NaCional decreta: São Paulo e reconhecido estudioso dos temas 'ad",;
Art. 1º Esta lei estabelece sistemática a ser ob- ministrativistas.

servada no âmbito da Administração Pública Fede- ' Com o título '''Publicidade das licitações' me~
ral, prevendo o registro e averbação das diferentes diante utilização dos registros púbiicos'i,"'á"obra
fases do processo licitatório no serviço de registro teve publicado um excerto em oEstado de'São"
de titulos e documentos. Paulo, edição de 22 de lTlaio de 1991'. ., "

Art. 2º Os editais de licitações, promovidas Embora escrito há mais de nove anos, o tema
pelo Administração Pública direta, indireta ou funda- contir:1Ua bastante atual, quandp inúmeras' sãà 'ai'
cional, serão registrados gratuitamente em serviço denúncias de má utilização do dinheiro'público: so-
de registro de títulos e documentos da sede da co- bretudo na área de licitações fraudadas, preçbs
marca em que se realizarem, até o dia da primeira superlaturados e contratos imorais de aditamentd'
publicação no órgão oficial. C?u de alteração do text.o .ºr!,glDal...A ,provídênçfa

J?arágrafO-úJ:lico.-Qual€ft:ler-aiteraçã'o mraCita- constante-deste'projeto é extremamente simpfes:"
menta será também obrigatoriamente registrado no de fácil aplicação e de consulta rápida p~lra' qi:ial~

. quer interessado. ' ' .. '. ;',
mesmo serviço.

Art. 3º Os contratos, e seus anexos, firmados . Hoje, quem se d!spuser a pesqui~a'r a tr~jâto':"
em decorrência da licitação realizada, inclusive os ria de !Jma concorrência gastará um tempo'enorme
aditamentos e alterações posteriores, serão regis- à procura das publicações havidas nos ']órricHs"-
trados e averbados e *no mesmo serviço de regis- além de consulta a várias repartiçõ!3s burocrátfcàs~'
tro de títulos e documentos, até cinco dias úteis O mecanismo, ora sugerido, torna mais clara'a 'h&-"
após sua assinatura, às expensas do contratado. ma' constitucional que tra~a do comportament~;.dã:·

Art. 4º Os contratos firmados com dispensa administração pública, ofer~cendo transparêncià
de licitação, inclusive seus aditamentos e altera- ao processo de licitação. Note-se que já existe'iHTuf
ções, serão registrados no serviço de registro de estrutura pronta em todo o País - os serviços de
títulos e documentos, às expensas do contratado, registro de títulos e documentos:"" que não gerara
até cinco dias úteis após a assinatura, juntamente qualquer despesa para o Poder Público, Já ijuê
com a exposição dos motivos que justificaram ã este estará isento' de pagar os emolumentos' c'6r':
dispensa do processo Iicitatório. respondentes,ao r~gistro do edital. ; :' <

Art. 5º Na publicação dos editais e contratos Cumpre lembrar, ainda, que os registros 'de títu-'
serão mencionados os dados referentes ao regis- los e documentos estão sob a permanent~ fisc~li~ação
tro, averbação ou arquivamento efetuado no servi- por parte do Poder Judiciário, o que assegura transpa-'
ço de registro de títulos e documentos. rência t()tal , para dizer o mínimo, já que o cidadão terá

Parágrafo único. O forneci mento de certidões acesso a uma certidão de qualquer licitação ou'contra-
pelo serviço de registro obedecerá rigorosamente to em vigor em apenas cinco dias, como determina a
ao prazo de cinco dias, estipulado no art. 19 da Lei Lei dos R~gistros Públicos em seu art. 19.
n9 6.015, de 31 de dE!zembro de 1973. Em resumo, Q que se pretende é criar um im-

Art. 69 Nenhuma importância poderá ,ser portante instrumento de controle da Aç:lministração
paga, pelo Poder Público ao contratado, sem a Pública, mediante a utilização da estrutura existente,
apresentação do comprovante do registro, aver- sem criar qualquer órgão, cargo ou emprego:e, so-
bação ou arquivamento de que trata a presente bretudo, sem criação ou aumento de qualquer: des-
lei, sob pena de responsabilização criminal e pa- pesa para a mesma Administração. Espero que'.esta.
trimonial do servidor que autorizar o pagamento solução' acabe sendo também alvo da preocupação
ou que efetuá-lo. dos legisladores estaduais e municipais. . '·,l~~. '

Art. 7º Esta lei entra em vigor na data de sua Em anexo, apresento a íntegra do trabalho"elà~

publicação. bo~ado pelo Dr. Adilso," .Dallari. '

Justificação Estou certo de que os nobres Pares emprestarão
Este projeto de lei é fruto do trabalho inte- todo o apoio para que este nosso projeto ventí~' a,sêr

lectual do advogado paulista Dr. Adilson Abreu aprovado e incorporado ao ordenamento jurídico pátrio.
Dallari, respeitado Professor Titular da Faculdade Sala das Sessões, 13 de junho de 2000. -Depu-
de Direito da Pontifícia Universidade Católica de tado Léo Alcântara.
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ADILSON ABREU DAU.ARI

Advogado e Professor Titular da Faculdade de Direito
da Pontlffda Universidade Católica de São Paulo.

I - INTRODuçÃO ao alvedrio de cada autoridade,
pois apublicidade das ações ad-

A experiência tem demons- ministrativas é um valor cons
trado que a publicidade das Ii- titucional que cabe ao legisla
citações fica bastante compro- dor ordinário fazer com que
metida peta precariedade do seja concretan:tente observado,
acesso às normas especificas mediante a edição de normas
que disciplinam cada certame, que tomem obrigatória a con
especialmente o edital, e pela duta requerida pelo interesse
virtual impossibilidade de exa- público.
me aprofundado e detalhado de O presente estudo tem por
todas as propostas, tendo como objetivo avaliar apossibilidade
conseqüência enormes dificul· jurfdica e a conveniência admi
dades para quem pretende fa- nistrativa da utilização dos Re
zer valer seus direitos em sede gistros Públicos, mais exata
judicial. mente, dos Registros de Tílu-

A realização de uma Jicita- los e Documentos para assegu
ção não é a garantia última e rar a efetiva e concreta publici
definitiva da probidade admi- dade das licitações, tornando
nistrativa. Para quem objetiva mais difícil a ocorrência de con
auferir proveitos indevidos de luio destinado a viciar os pro
uma contratação administrati- cedimentos administrativos.
va, em lugar da simples dispen~ Trata-se de algo muil!l sim
-sa-de licitação,é-rnuito mais pies, mas.de grande_ef~ito_pJª-

conveniente e mais seguro arti- tico. Sem criar qualquer órgão
cular um procedimento viciado, . público, sem necessidade de
manipulado, dirigido. admitir servidores, sem aumen-

A melhor forma de evitar tar despesas, mas usando uma
esta prática é franquear ao má- estrutura já existen!e, disponf
ximo os procedimentos licita- vel, eficiente, dotada de ~é pú
t6rios a todo e qualquer cida- bUca, é possível atingir exce
dão, ainda que nio seja partici- lentes resultados, em termos de
pante do certame. segurança e de moralidade pú.

Esta conduta não pode ficar blica.

Pul1f1c;!daJe JII5 UC;ItIlÇl'6B MeJ",," UtlllzsÇ'o àos Registros Púb"c06

Junho de 2000



Junho de 2000 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sábado 17 32861

A primeira coisa a se fazer é
uma análise da legislação exis
tente, partindo da Constituição
Federal e percorrendo os três
níveis de governo (federal, es
taduaJ e municipal).

11 . ANÁLISE DA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

É conveniente a transcrição
dos dispositivos constitucionais
que afinnam a universalidade
tanto do princípio da publicida
de, quanto da exigibilidade da
realização de licitações:

·'Art. 37 - A administração
pública direta, indireta ou fim
dacional, de qualquer dos Po
deres da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Mu
nicípios obedecerá aos Princí
pios de legalidade, impessoa
lidade, moralidade, publicida
de e, também, ao seguinte:

...
XXr:'--fessalvaaiis os casos

especificados na legislação, as
obras, serviços, compras e ali
enações serão contratados me
diq.nte processo de licitaçãopú
blica que assegure igualdade
de condições a todos os concor
rentes, com cláusulas que es-

tabeleçam obrigações de paga
mento. mantidas as condições
efetivas da proposta. nos ter
mos da lei, o qual somente per
mitirá as exigências de qualifi
cação técnica e econômica in
dispensáveis à garantia do
cumprimento das obrigações".

Isto significa o óbvio: todos
os órgãos e todas as entidades,
da administração direta e indi
reta (autarquias, empresas pú
blicas, sociedades de economia
mista e fundações governamen~
tais) devem proceder a umaes~
colha objetiva de seus contra
tados, como regra geral.

Eliminando antiga contro~

vérsia doutrinária, a Constitui
ção FederaJ afinna que compe
te à União editar normas gerais
sobre licitações e contratos--ad
ministrativos:

UArt 22 - Compete privati
vamente à União legislar so
bre:

...
XXVII - normas gerais de li

citação e contratação, em to
das as modalidades, para a ad
ministração pública. direta e
indireta, inclu{das asfundações
instituídas e mantidas pelo Po-

.der Público, nas diversas esfe-

j\dil60n A!1reu_ OallarL
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ra~ de govenlo, e empresas sob
seu'controle".

" ,

E absolutamente fora de dú-
, '

vi~a que a União pode instituir,
como norma geral, a obrigato
riedade do depósito nos Regis
'tros Públicos~ dos documentos
reJativos às licitações, deixan
do o,detalhamento a cargo da
legislação ordinária de cada
pessoi\ jurídica de capa~idade

política.
...
Entre os princípios. especí

ficos da licitação está o da pu
blicidade, reforçado pela proi
bição expressa até mesmo de
tolerar, nos atos·de convocação,
qualquer coisa que possa colo
car. em risco .o caráter competi
tivo da .licitação, que deve ser
indubitavelmente pública, aces
sível ao p.úblico, transparente.

, Conforme decorre da Cons,
tituição Federal,; estas nonnas .
gerais são também de obser
vância obrigatória, pelos Esta
dos, Municípios, Distrito Fede
ral e Territórios, além, é clarQ,
da própria União.

•••
Na prática, na maioria· dos

'casos, é sempre um grande pro
blema "descobri r"'o dia da pu-

blicação, "conseguirn cópIa do
Diário Oficial e "ler" o texto in
variavelmente impresso no me
nor tipo possível, exatamente
para desestimular os curiosos e
dificultaro trabalho dos interes
sados.

Este é o típico caso em que
o Registro Público resolve in
teiramente o problema: se o re
gulamento estivesse registrado
em um Registro de Títulos e
Documentos, a qualquer mo
mento, imediatamente, qual
quer interessado poderia obter
uma cópia legíveJ e, acima de
tudo) válida, como documento
hábil para instru'ir um eventual
processo judicial.

Essa política, reiterada e
constante, de evitar a publici
dade dos regulamentos de Hei
tações tem trazido efeitos de
letérios para o erário e, em úl
tima análise, para os cidadãosl
contribuintes. Levantamento
realizado peloTribunal de Con
tas da União, por proposta do
Ministro Luciano Brandão,
confonne noticiou o jornal Fo
lha de São Paulo de 02/09/90,
pág, A-5 t revelou que 78% (se
tenta e oito por cento) dos re
gulamentos examinados apre-
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sentavam ilegalidades. Eviden
temente, se a publicidade de
t~is regulamentos não fosse
apenas formal, se houvesse, nà
verdade, um amplo e fácil aces
so a tais textos, é lícito presu
mir que as entidades da admi
nistração indireta tratariam do
assunto com maior cuidado e,
pelo menos, evitariam cometer
as ilegalidades mais tlagrantes.

...
No sábio dizer do consagra

do Hely Lopes Meirelles, o e
dital é a lei interna da licitação.
condicionando todo o desen
volvimento do certame e até
mesmo o futuro contrato.

...
Entretanto, não obstante sua

extraordinária importância, não
obstante o princípio constituci
onal da publicidade, não são
poucos os casos em que a Ad
ministração se recusa a forne
cer cópia autêntica do edital,
obrigando o particular a se va
ler de mandado de segurança
para obter o documento neces
sário à instrução de um segun
do mandado de segurança.

Tudo isso se resolveria, fa
cilmente, pela obrigatoriedade
de registro do edital no serviço

registra] competente: qualquer
pessoa, imediatamente, a qual
quer momento, poderia obter
uma cópia autêntica do edital
em sua integralidade.

Antônio Albergaria Pereira,
num substancioso trabalho so
bre a "Fé Pública Notarial",
publicado no Suplemento Jurí
dico n° 138 do Departamento
de Estradas de ~odagem do Es
tado de São Paulo (janeiro/mar
ço/90, pág. 17) definiu com
muita precisão:

"Ajillalidade da Fé Públiw
ca é afinnar unJa verdade, tall

to quanto possível, certa, finne
e conseqüentemente, com for
ça probatória.

A firmeza, a segurança, a
certeza. a força da fé pública.
inclusive da fé pública notari
al~ está na pureza do seu pro
pósito~ ou seja. despida de
qualquer propósito ou motiva
ção para iludir ou enganar
quem quer que seja.

Podemos afirmar que a fé
pública notarial é o selo da ver
dade que o notário apõe nos
atos que pratica.

Quando o notário elabora
um documento ou expede um
instrulnento e consigna sua fé
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pública, está ele afinnando, sob
responsabilidade civil e crimi
nal, com a autoridade que lhe
foi delegada pelo Poder Públi-
co, que o contido no documen
to ou 110 instrumento é AurtNT1

CO, CERTO, VERDADE,1RO e imune
.de qualquerfalha ou erro. Essa
afinnativa do notário resulta de
sua autoridade funcional, au
toridade essa que lhe foi dele
gada pelo PODER PÚBUCO. auto
rizando-o praticar serviços no
tariais. Daía razão daforça da
fé pública notarial. quando in-
serida num documento ou num
instntmento".

Mutatis, mutandis ocorre
exatamente o mesmo em rela
ção ao registrador, já que tal
qual o notário, exerce ele fun
ção também delegada pelo Po
der Público, como indica o art.
236 da Constituição Federal vi
gente.

O serviço registral não tem
interesse no conteúdo do regis
tro, não tem porque negara for
necimento de certidões, está
obrigado pela Lei de Registros
Públicos (Lei nO 6.015 de 311
12/73, arts. 16 e seguintes) a
lavrar certidão do que lhes for
requerido, porqualquerpessoa,

que não precisa sequer menci
onaro motivo ou justificar o in
teresse do pedido, devendo a
certidão ser expedida no prazo
máximo de 5 (cifi(~o) dias, sob
pena de sofrer as sanções apli
cadas pelo Poder Judiciário,
que zela pelo funcionam~nto

regular dos registros públicos.
Isto significa, em síntese,

que qualquer pessoa passa a
dispor de um meio certo, segu
ro e rápido de ter. acesso às" li
citações.

Numa perspectiva eminen·
temente jurídica pode-se afir
mar, com segurança, que a pu
blicação do. resumo do edital
não' atende ao princípio consti
tucional da publicidade.

Nem se diga que a simples
afixação do texto integral pos
sa resolver o problema, até por
que, para fins de propositura de
ação judicial,essa afixação é in
teiramente imprestável.

...
VI • ARGUMENTOS DE

ORDEM JURfOICA

Inegavelmente a licitação foi
pouco a pouco se impondo
como prática u~ual e indispen-
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sáveJ para a realização do prin
cípio constitucional da isono
mia: - .

. Ainda assim restam alguns
setores relutantes em acatar o
dever de licitar e, pior que isso,
desenvolveram-se, paulatina
mente, práticas e mecanismos
destinados a fraudar o preceito
constitucional, mediante a rea
lização de procedimentos Iici
tatórias viciados, dirigidos,
com maior ou menor sofistica
ção.

As brechas ainda existentes
decorrem de entendimentos
equivocados no tocante à publi
cidade do procedimento admi
nistrativo. Para uma significa
tiva e incômoda maioria dos ad
ministradores públicos, as in
formações, os documentos e os
autos processuais administrati
vos ainda são tabu, secretos,
reservados, como se fossem vi
�ipendiados' caso expostos ao
exame dos simples cidadãos.

Entretanto os princípios
constitucionais apontam em
sentido contrário, ressaltando a
essencialidade da efetivapubli
cidade que devem ter.

Cabe aqui um exame ainda
que sucinto de alguns desses

princípios, para demonstrar a
insuficiência dos meios de di
.vulgação atualmente uti lizadas.

O artigo primeiro da Cons-'
tituição Federal contempla uma
opção fundamental do povo
brasileiro, adotada por meio de
seus representantes, reunidos
em Assembléia Nacional Cons
tituinte, no sentido de qualifi
car a Brasil como um Estado
Democrático de Direito.

Muitas ilações poderiam ser
retiradas dessa quali ficação,
mas existem duas que são apon
tadas de maneira unifonne pela
unanimidade da doutrina: a le
galidade e a jurisdição.

Estado de Direito é aquele
no qual o exercício da autori
dade é subordinado à lei, enten
dida como nanna de conduta
produzida de maneira solene
pelos representantes do povo.
Mas é evidente que seria i~ó

cuo o princípio da legalidade se
ele não fosse acompanhado da
jurisdição, ou seja, da possibi
lidade de submeter os atos da
autoridade a uma comparação
com a prescrição legal, acom
panhada da aniquilação do ato
desconfonne.

Porém isto não pode ser en-
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tendido como uma espécie de
loteria: os atos que eventual
mente vierem a ser apontados
como ilegais serão desfeitos, os
demais, os que escaparem ao
crivo jurisdicional, ainda que
j legais, ficam como estão.

Ora, o controle jurisdicional,
deve ter também um efeito pre
ventivo, destinado a-evitar que
se pratiquem violações da lei.
Para que esse efeito profilático
funcione é indispensável que se
promova a responsabilidade
dos autores das ilicitudes per
cebidas e declaradas.

Portanto as práticas admi
nistrativas devem caminhar no
sentido de ampliar a verificação
dos atos administrativos e de
possibilitar aefetiva responsa
bilidade dos seus agentes.

Um grande empecilho à res-
-ponsabilizaçãO--dos --violadores
da lei está numa equivocada
visão do princípio da separação
de poderes. AConstituição afir
ma, ao mesmo tempo, a inde
pendência e a hannonia dos po
deres. Não assegura, de manei
ra alguma, qualquer "sobera
nian de cada órgão do poder. Na
verdade, o princípio da separa
ção de poderes decorre da no-

ção de que o poder incontras
tável leva ao abuso, e que o
poder só pode ser contido por
um outro poder, de igual força.

Em vista disso, emerge do
sistema que não é lícito a UIn
poder adotar condutas que le
vem à virtual impossibilidade
de controle dos atos praticados
em seu interior. Muito ao con
trário, o sistema constitucional
impõe a necessidade da existên
cia de meios e instrumentos de
controle do poder pelo poder.

No caso da licitação, é es
sencial que o procedimento ad
ministrativo possa ser efetiva
mente fiscalizado tanto pelo
Legislativo quanto pelo Judici- .
ária. Obviamente, é preciso cri
ar formas pelas quais cada ci
dadão possa acompanhar n ali
vidade administrativa paraque,
então, possa promover a--f-e8-
ponsabilização dos transgresso
res da Jei, perante os órgãos
competentes, sejam eles do
Legislativo (via Tribunais de
Contas) seja do judiciário (via
Ministério Público ou porAção
Popular).

,Não se pode ignorarque, em
face do te~-OOR5titucjona],.

soberanoé o povo, detentor ver-



Junho de 2000 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sâbado· 17 32867

,dadeiro do poder, e que pode
exercê-lo por meio de seus re
presentante's ou diretamente,
participando das ações gover
namentais, inclusive as admi-

,nistrativas.
A administração deve ser

acessível ao povo, a qualquer
cidadão, e não apenas aos dire

, tamente interessaê:los neste ou
naquele negócio jurídico.

Em resumo, o quanto se evo
'luiu até hoje em matéria de li
citação serve para um razoá
vel controle formal do proce
dimento (pelos órgãos formal
mente competentes para isso),
mas não serve, absolutamente,
para assegurar a transparência
do certame, sua real e concreta
publicidade, sua permeabilida
de ao, exame de qualquer cida
dão.

Os-meios-e-instrumenlos de
controle atualmente existentes
sãQ insuficientes e frágeis para
atender aos ditames da nova
ordem constitucional, marcada

, pela emergência da cidadania e
dos grupos intermediários, da
sociedade civil. Por essa razão
devem ser ampliados.

VII· ARGUMENTOS

DE ORDEM PRÂTlCA

Quando uma licitação é re
alizada normalmente, 'sem
qualquer incidente, sem impug
nações, semcontrovérsias judi
ciais, nem há porque se preo
~upar com a maior publicida
de.

Pode ocorrer que o caráter
pacífico do certame decorra de
um conluio bem artiCulado en
tre os supostos concorrentes,
mas não é justo transformar
essa exceção em regra, presu-,
mindo-se a fraude. E certo, po-
rém, que amaior e mais abran
gente divulgação dos atos da li
citação dificulta o conluio.

Ocorre, entretanto, que pela
própria natureza da licitação,
que encerra uma disputa, uma
contenda, üma oposição dein~

teresses, são bastante freqüen
tes os certames, marcados por
incidentes que, com muita fre
qüência, levam a uma disputa
judicial. ,

Neste caso é muito difícil
não haver,problemas de docu
mentação, pois é necessário_
exibir emjúizo cópIas autêriti
cas do edital, das propostas
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apresentadas, das atas das reu
niões, das decisões administra
tivas elc.

Não obstante o direito à ob
tenção de certidões seja afinna
do com toda ênfase pela Cons
tituição, na prática a Adminis
tração invariavelmente cria pro
blemas, sen~o desgraçadamen
te freqüentes os casos de neces
sidade de impetração de man
dado de segurança visando ao
fomecim~nto de uma simples
certidão.

Mesmo quando a Adminis
tração cumpre o seu dever e
acata o mandamento constitu
cional, ainda assim existe um
problema de tempo necessário
para decidir sobre o pedido de
certidão e providenciar o seu
atendimento.

Se os documentos relativos
a uma licitação fossem obriga
toriamente levados ao serviço
registral, nenhuma dificuldade
haveria. Tal registro viria dar
condições reais econcretas para
o pleno exercício do direito à
jurisdição.

Cabe lembrarque exatamen
te nos casos de conluio, de liei·
tação viciada, de fraude à Cons
tituição, é que fica mais difícil

a obtenção dos documentos
necessários a uma impugnação
eficaz.

Em tais casos, a falta de um
acesso direto e quase imediato
à documentação serve como
um biombo, uma barreira de
proteção aos corruptos, aos vi
oladores da lei, numa flagrante
contradição com a orientação
constitucional, pautada pelo
princípio da moralidade admi
nistrativa.

Não é sem razão que aCons
tituição contempla meios e mo
dos de exercício de uma fisca
lização efetiva das ações admi
nistrativas. . .

Além dos meios formais ou
ordinários de controle, a Cons
tituição Federal (art. 74, pará
grafo 2°) defere a qualquer ci
dadão, partido político, associ
ação ou sindicato, a legitimida
de para denunciar irregularida
des ou ilegalidades ao Tribunal
de Contas.

Ora, é evidente que para que
essa forma de controle possa
ser exercida é indispensável o
fácil acesso de qualquer cida
dão aos negócios realizados
pela Administração.

Seja, ainda, pennitido lem-
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brar a previsão constitucional
da Ação Popular (art. so,
LXXIII). É evidente que essa
garantia perde qualquer senti
do se os negócios administrati
vos puderem ser feitos de ma
nei~asigilosa, reservada, restri
ta a um reduzido número de
pessoas diretamente interessa
das.

Mais importante, aindat que
o fácil acesso público aos do
cumentos da licitação é a segu
rança jurídica que esse acesso
proporciona. Dizendo de ma
neira bem clara e bem direta: o
registro dos documentos da li
citação no serviço registrar im
pede a substituição de páginas
do processo t a juntada de do
cumentos extemporâneos, a al
teração do texto de documen
tos apresentados etc.

Nestes casos, é sempre mui
to difieil provar a ocorrência da
modificação, pois a Adminis
tração tem uma enorme possi
bilidade de interferir nos docu
mentos juntados.

Não se está afirmando que
isso sempre ocorre, mas, sim,
que isso pode ocorrer, como de
veras já tem ocorrido.

Cumpre, portanto, assegu-

rar, ao máximo possível, a se·
gurança e amoralidade dos pro
cedimentos licitatórios.

Nem se diga que o Registro
Público se choca com a desbu
rocratização e que seria um
complicador a mais nos pr9ce
dimentos licitatórios. Em pri
meiro Jugar, a desburocratiza
ção não pode ser feita em de
trimento dos princípios consti
tucionais da publicidade e da
moralidade. Em segundo lugar,
o Registro Público é uma me
dida desburocratizante: basta
que a Administração encami
nhe os documentos ao serviço
registra), que este se incumbirá
do registro, do arquivamento,
do depósito, do fornecimento
de cópias e certidões, liberan
do a Administração de tais cui
dados e providências.

VIII· ECONOMICIDADE

Atualmente, nas licitações
em geral, existe o grupo privi
legiado, constituído por aque
les qualificados como interes
sados, os que compraram a
"pastaU contendo o edital com
pleto.

A simples necessidade de
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comprar a pasta já é um absur
do, pois proporciona meios de
saber, antecipadamente, quais
serão os possíveis licitantes»
favorecendo o conluio ou, pelo
menos, dando elementos para
orientar a elaboração da pro
posta com menor proveito para
a Administração. No mínimo,
a necessidade de comprara pas
ta já proporciona a possibilida
de de "venda" de informação
privilegiada.

Com muita propriedade, ob
servou o Conselheiro Paulo Ri
beiro, doTribunal de Contas do
Estado do Rio de Janeiro ("Fo
lha de São Paulo", 21102/91,
pág. 1-4) que não se pode exi
gir dos concorrentes a apresen
tação de comprovante da com
pra da pasta, pois não existe le
gislação que permita cobrar
qualquer importância pelo for
necimento do edital.

Edital, por definição, é algo
dado ao conhecimento público,
de qualquer pessoa, gratuita
mente, pois publicar um edital
é dever do Poder Público. Co
nheceros tennos do edital é um
direito do cidadão e não uma
mera faculdade conferida a
quem se disponha a desembol-

sar a vuhosa quantia necessá
ria para a aquisição da famige
rada pasta.

Assim, ao publicar o edital,
de forma completa ou resumi
da, o órgão público já mencio
naria que a íntegrado ediralestá
registrada no serviço registral
da localidade em que será exe
cutada a obra, serviço ou for
neciment.o de materiais. A\ém
disso, indicaria que no me~mo

Registro Público encontra-se
registrada e arquivada a pasta
completa, que reúne todo o de
talhamento do objeto do certa
me.

Essa providência não elimi ...
narja a compra da "pasta".
.Qualquer pessoa poderia retirar
certidão do edital, que tem o
mesmo valor de original, pa
gando apenas a módica quan
tia estipulada pela legislação
que fixa os valores das custas e
emolumentos, de maneira neu
tra, isenta, equilibrada. Além
disso, conhecendo o conteúdo
da pasta no serviço registral, o
interessado optaria pela sua- ,,-compra ou nao, no orgao.

Enfim, seria eliminado mais
um dos gargalos nonnalmente
utilizados para estreitar a lici-
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tação.
Para a administração corre

ta, honesta, diligente, cui~ado
sa, preocupada com a eficiên
cia e a celeridade, isso seria al
tamente vantajoso: muitotraba
lho seria poupado, pois muitas
horas de trabalho burocrático,
desnecessário e inútil para os
objetivos da Administração,
poderiam ser simplesmente eli
minadas, pelo aproveitamento
do pessoal e da estrutura de tra
balho dos serviços de Registro
de Títulos e Documentos, que
existem e estão especialmente
habilitados para isso mesmo.

Portanto, o Registro Públi
co, em última análise, é mais
seguro e econômico, tanto para
o particular quanto para a Ad
ministração.

O mais importante, porém,
é a redução dos conflitos. Com
a maior publicidade, com a
maior transparência, com o
acesso verdadeiramente públi
co aos documentos da licitação,
diminuem as possibilidades de
conluios e de fraudes, diminu
indo, em conseqüêncja~ o nú
mero de licitantes inconforma
dos, reduzindo-se; em' última
análise, o número de contendas

administrativas e judiciais.
Por último, seria até desne

cessário dizer que a maior am
plitude e a maior publicidade da
licitação, gerando maior credi
bilidade, estimula a participa-- ~ .çao, aumenta a concorrenCla e
traz como resultado, comprova
do pela experiência, uma redu
ção dos preços pagos pelo Po
der Público.

Seja permitido referir um
dado da experiência prática, da
realidade concreta. No Municí
pio de São Paulo, durante ges
tão de um determinado Prefei
to, o metro cúbico de pavimen
tação correspondia a 1,90 OTN;

nas gestões anterior e posterior
esse custo era superior a 20 OTN.

Essa diferença realmente signi
ficativa (até mesmo absurda) se
deveu, em boa parte, a uma pre
ocupação em aumentar a publi
cidade das licitações, alargan
do o universo de licitantes, e
possibilitando uma fiscalização
ampla, direta e imediata dos
procedimentos, assegurando a
credibilidade' nas decisões ad
ministrativas e estimulando a
sadia concorrência. Ou seja: fi
cou provado .que a publicidade
da licitação repercute direta-
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mente nos preços pagos p~la

Administração Pública.

IX - P\\.opos't~

Diante do exposto, tendo'fi
cada suficientemente demons
trado, por razões de direito e de
fato, a necessidade e a conve
niência do uso ~os registros
públicos \lara assegurar a ver
dadeira e concreta publicidade
das licitações, resta a.penas
transplantar essa co~clusão

·para o campo das ações práti
cas.
, Para se implantar de vez:o
sistema proposto bastará uma
alteração nas normas gerais edi
tadas pelo governo federal, in"':
troduzindo a obrigatoriedade
do Registro Público.
, Com isso, por se trataI; de

norma geral sobrelIcitação,
essa inovação já deverià s~r

obrigatoriamente acatada peJqs
;Estados e Municípios. .

Nada impede, porém, que a
respectiva legislação ordinária,
de cada Estado ou Município,
já trate imediatamente d~sse

assunto, não havendo neçessi·
dade de se aguardar a alt,eração
das normas genlis federais.',

, Também nada impede que
qualquer administração já pas
SCf imediatamente àação, inde
p~ndentemente de qualquer
mandamento legal específico,
'passando a registrar em regis
tr~ público seus editais e fazen
do constar do resumo publica
do que o texto completo pode
ser retirado no serviço registral
detenninado, onde também Soe

'acha registrada e arquivada a
I

,pasta do certame.
~' Isto é possível porque as
normas gerais sobre a matéria
proíbem expressamente que se
~dotem práticas que possam
restringir o â'mbito ou a publi
cidade do certame, ficando au
torizadas as ações concretas
destinadas a assegurar a maior
amplitude.

Quase tudo que foi dito com
-relação ao edItai da 1Jcltação

• j ••

também pode ser aplicado aos
~ontralos celebrados pela Ad
ministração.

...
, .' Na prática, é quase impos
sível tomar conhecimento do
conteúdo e das particularidades
dos contratos administrativos.
, ,

Atualmente, apenas um re-
sumo lacônico, paupérrimo e
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absol utamente imprestável para
oreal conhecimento dos tennos
do contrato, épublicado.

O contrato, em sua integra
lidade) à~ expensas do contra
tado, deveria ser registrado em
Títulos eDocumentos, circuns
tância essa que constaria da
publicação do resumo indican
do a celebração do contrato.
Dessa forma, ficaria facultado
a qualquer pessoa, o conheci..
mento da avença, a qualquer
tempo, pela eternidade, já que
oregi8tro do contrato serialek
to com referência recíproca ao
edital, obedecendo ao princípio
da continuidade registra).

Especialíssimo cuidado me·
recem os contratos celebrados
-mediante dispensa de lie-i-t-ação~

-Corn relação a estes, não bas-

taria asimples publicação ere·
gistro do contrato t mas, sim,
seria imprescindível que se pu
blicassem, também, as· mani
fest~ções, a~ razões, os mo.tivos
e os fundamentos da dispensa
da licitação. Tudo isso deveria
ser igualmente registrado' no
serviço registral, para que qual
qüe~ pessoa, aqualquer tempo,
pudesse verificar averacidade
e a legitimidade do comporta
mento administrativo.

~

Eurgente e imperioso que a
licitação-OOix-s--àe ser um-assurr
to reservado e passe a ter pu
blicidade real e concreta, con-

, forme determina aConstituição
'Federal. Isso em benefício da
probidade administrativa, dos
-cofres públicos e pafã resguar-
do da sociedade como um todo.



Justificação .

Não raro, os meios de comunicação, a televisão
padecendo de doenças ou disfunções orgânicas
complicadas - mas curáveis - porém sem recursos
para arcar com sua cura. Resta-lhes, como última es
perança, a caridade e solidariedade daqueles que se
comovem com a trágica situação revelada, destinan
do-lhes quantias mediante depósito em contas ban
cárias especiais, que para tanto são divulgadas.

Essas doações, bem como outras atitudes de igual
natureza que tão bem retratam o caráter caridoso e soli
dário de nossa gente não devem ser, contudo, os únicos
meios para o enfrentamento dessa aflitiva situação.

Nesse sentido, porque não direcionar recursos
daqueles que tentam a sorte para aqueles que pre
tendem, desesperadamente, conservar a sua vida?

Este é o objetivo do nosso projeto. Como não há
recursos públicos suficientes, o Governo deixa sem
atendimento uma fatia da população que só encontra
solução para seus males através de tratamento apenas
disponível no exterior, o que nos leva a propor para tan
to 2% (dois por cento) da arrecadação das loterias.

É preciso ressaltar que esta destinação em
nada prejudicará os que atualmente se benefici~m da
distribuição desses recursos porque os referidos 2%
serão deduzidos da parcela relativa à premiação. Isto
é, aqueles contemplados com a sorte arcarão com a
solução do problema, sem qualquer ônus, portanto,
para as demais destinações, igualmente meritórias,
dos recursos das loterias federais.

Em função do caráter social de nosso projeto de
lei contamos com o apoio de nossos pares para a sua
aprovação.

Sala das Sessões, em de de 2000. - Deputado
José Carlos Martinez.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA Federal, 2% (dois por cento), deduzidos da parcela
PELA COORDENAÇÃO DE ESTUDOS da premiação, serão destinados ao Ministério da Saú-

LEGISLATIVOS - CeDI de, para aplicação exclusiva, a critério deste, em des-

LEI N2 6 015 DE 31 DE DEZEMBRO DE 1973 p:sa~ com at~n.d~ment~ médico-hospitalar não reali-
• , zavels em terntorlo nacional.

Dispõe sobre os Registros Públicos § 1º Os recursos de que trata o caput cobrirão
e dá outras providências. ainda os gastos de transporte e hospedagem do paci-

TíTULO I ente e de um acompanhante.

Das Disposições Gerais § 2º O benefício de que trata o caput será conce-
....... dido aos pretendentes que comprovarem incapacidade

CAPrTULO IV econômico-financeira e não detenham plano de saúde,
Da Publicidade ou proteção equivalente, que lhes assegure o paga

mento do tratamento médico-hospitalar pretendido.

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

PROJETO DE LEI Nº 3.202, DE 2000
(Do Sr. José Carlos Martinez)

Destina recursos das loterias para
atendimento médico-hospitalar especial
no exterior.

(Às Comissões de Educação, Cultura
e Desporto; de Seguridade Social e Famflia;
de Finanças e Tributação (art. 54); e de Re
dação (art. 54) - art. 24, 11.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Da renda bruta das loterias e concursos

de prognósticos administrados pela Caixa Econômica

Art. 19. A certidão será lavrada em inteiro teor, em
resumo, ou em relatório, conforme quesitos, e devida
mente autenticada pelo oficial ou seus substitutos legais,
não podendo ser retardada por mais de 5 (cinco) dias.

§ 1ºA certidão, de inteiro teor, poderá ser extraí
da por meio datilográfico ou reprográfico.

§ 29 As certidões do Registro Civil de Pessoas Na
turais mencionarão, sempre, a data em que foi lavrado o
assento e serão manuscritas ou datilografadas e, no
caso de adoção de papéis impressos, os claros serão
preenchidos também em manuscrito ou datilografados.

§ 39 Nas certidões de registro civil, não se men
cionará a circunstância de ser legítima, ou não, a filia
ção, salvo a requerimento do próprio interessado, ou
em virtude de determinação judicial.

§ 49 As certidões de nascimento mencionarão,
além da data em que foi feito o assento, a data, por ex
tenso, do nascimento e, ainda, expressamente, o lu
gar onde o fato houver ocorrido.

§ 5º As certidões extraídas dos registros públi
130S deverão ser fornecidas em papel e mediante es
crita que permitam a sua reprodução por fotocópia,
ou outro processo equivalente.



Art. 20. A conta vinculada do trabalhador no
FGTS poderá ser movimentada nas seguintes situa
ções:

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

LEI Ng 8.036, DE 11 DE MAIO DE 1990

Dispõe sobre o Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço, e dá outras provi
dências.

"Art. 2p .
XIII- para reforma da casa própria."
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data

de sua publicação.-

Justificação

O presente projeto visa sanar uma inexplicável
lacuna existente na Lei nº 8.036, que dispõe sobre o
Fundo de Garantia do Tempo do Serviço:'" FGTS.

Pela sistemátioa atual, são permitidos saques
nas contas vinculadas do FGTS para aquisição da
casa própria e pagamento de parcelas de financia-
mentos imobifiários. .

Ocorre que, tão importante quanto adquirir a
casa própria, é mantê-Ia em boas condições de mora
dia, bem com,? -realizar benfeitorias que aumentem
sua utilidade como imóvel residencial.

Pois bem, o presente projeto, além de sanar a fa
lha legislativa acima apontada, se aprovado, terá, como
conseqüência imediata, um considerável aquecimento
da economia no setor da construção civil, onde se en
contram os maiores índices de desemprego.

São essas as razões por que contamos com sua
aprovação. "

Sala das Sessões, 13 de junho de 2000. - Depu-
tado Marçal Filho. .
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PROJETO DE LEI Ng 3.204, DE 2000 I - despedida sem justa causa, inclusive a indi-
(Do Sr. Marçal Filho) reta, de culpa recíproca e de força maior, comprovada

Autoriza a movimentação do saldo com o depósito dos valores de que trata o art. 18.
das contas vinculadas ao FGTS para re- • Inciso I com redação dada pela Lei n~ 9.491, de
forma da casa própria. 9-9-1997.

(Às Comissões de Trabalho, de Admi- II - extinção total da empresa, fechamento de
nistração e Serviço Público; de Finanças e quaisquer de seus estabelecimentos, filiais ou agên-
Tributação; e de Constituição e Justiça e de cias, supressão de parte de suas atividades, ou ainda
Redação (art. 54) - art. 24, 11.) falecimento do empregador individual sempre que

O Congresso Nacional decreta: qualquer dessas ocorrências implique rescisão de
Art. 1º O art. 20 da Lei nº8.036, de 1990, passa a contrato de trabalho, comprovada por declaração es-

vigorar acrescido do seguinte inciso XIII: crita da empresa, suprida, quando for o caso, por de
cisão judicial transitada em julgado;

111 - aposentadoria concedida pela Previdência
Social;

IV - falecimento do trabalhador, sendo o saldo
pago a seus dependentes, para esse fim habilitados
perante a Previdência Social, segundo o critério ado
tado para a concessão de pensões por morte. Na falta
de dependentes, farão jus ao recebimento do saldo
da conta vinculada os seus sucessores previstos na
lei civil, indicados em alvará judicial, expedido a re
querimento do interessado, independente de inventá
rio ou arrolamento;

V - pagamento de parte das prestações decor
rentes de financiamento habitacional concedido no
âmbito do Sistema Financeiro da Habitação - SFH,
desde que:

a) o mutuário conte com o mínimo de 3 (três)
anos de trabalho sob o regime do FGTS, na mesma
empresa ou em empresas diferentes;

b) o valor bloqueado seja utilizado, no mínimo,
durante o prazo de 12 (doze) meses;

c) o valor do abatimento atinja, no máximo, 80%
(oitenta por cento) do montante da prestação.

VI-liquidação ou amortização extraordinária do
saldo devedor de financiamento imobiliário, observa
das as condições estabelecidas pelo Conselho Cura
dor, dentre elas a de que o financiamento seja conce
dido no âmbito do SFH e haja interstício mínimo de 2
(dois) anos para cada movimentação;

VII - pagamento total ou parcial do preço da
'aquisição de moradia própria, observadas as seguin
tes condições:

a) o mutuário deverá contar com o mínimo de 3
(três) anos de trabalho sob o regime do FGTS, na
mesma empresa ou empresas diferentes;

b) seja a operação financiável nas condições vi
gentes para o SFH.

VIII - quando o trabalhador permanecer três
anos -ininterruptos, a partir de 1º de junho de 1990,
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fora do regime do FGTS, podendo o saque, neste sestatizac:-ão, desde que, em ambos os casos, tais
caso, ser efetuado a partir do mês de aniversário do ti- destinações sejam aprovadas pelo CND.
tular da conta; * § 62 com redação dada pela LeI n2 9.635, de 15-5-1998.

• Inciso VIII com redação dada pela Lei nl! 8.678, de
13-7-1993.

IX - extinção normal do contrato a termo, inclu
sive o dos trabalhadores temporários regidos pela Lei
nº 6.019, de 3 de janeiro de 1974;

X - suspensão total do trabalho avulso por pe
ríodo igualou superior a 90 (noventa) dias, comprova
da por declaração do sindicato representativo da ca
tegoria profissional.

XI - quando o trabalhador ou qualquer de seus
dependentes for acometido de neoplasia maligna.

• Inciso XI acrescido pela Lei n2 8.922, de 25-7-1994.

XII- aplicação em quotas de Fundos Mútuos de
Privatização, regidos pela Lei nº 6.385, de 7 de de
zembro de 1976, permitida a utilização máxima de
50% (cinqüenta por cento) do saldo existente e dispo
nível em sua conta vinculada do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço, na data em que exercer a op
ção.

• Inciso regulamentado pelo Decreto n2 2.430, de
17-12-1997.

§ 1º A regulamentação das situações previstas
nos incisos I e 11 assegurará que a retirada a que faz
jus o trabalhador corresponda aos depósitos efetua
dos na conta vinculada durante o período de vigência
do último contrato de trabalho, acrescida de juros e
atualização monetária, deduzidos os saques.

§ 2º O Conselho Curador disciplinará o disposto
no inciso V, visando a beneficiar os trabalhadores de
baixa renda e a preservar o equilíbrio financeiro do
FGTS.

§ 3º O direito de adquirir moradia com recursos
do FGTS, pelo trabalhador só poderá ser exercido
para um único imóvel.

§ 4º O imóvel objeto de utilização do FGTS so
:nente poderá ser objeto de outra transação com re
cursos do Fundo, na forma que vier a ser regulamen
tada pelo Conselho Curador.

§ 5º O pagamento da retirada após o período
previsto em regulamento, implicará atualização mo
netária dos valores devidos.

§ 6º Os recursos aplicados em cotas de Fundos
Mútuos de Privatização, referidos no inciso XII, serão
destinados, nas condições aprovadas pelo CND, a
aquisições de valores mobiliários, no âmbito do Pro
grama Nacional de Desestatização, de que trata a Lei
nº 9.491, de 1997, e de programas estaduais de de-

§ 72 Ressalvadas as alienações decorrentes
das hipóteses de que trata o § 82 , os valores mobiliári
os a que se refere o parágrafo anterior só poderão ser
integralmente vendidos, pelos respectivos Fundos,
seis meses após a sua aquisição, podendo.ser-aliena
da em prazo inferior parcela equivalente a 10% (dez
por cento) do valor adquirido, autorizada a livre apli
cação do produto dessa alienação, ros termos da Lei
nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976.

• § 72 com redação dada pela LeI nº9.635, de 15-5-1998.

§ 8º As aplicações em Fundos Mútuos de Priva
tização são nominativas, impenhoráveis e, salvo as
hipóteses previstas nos incisos I a IV e VI a XI deste
artigo e o disposto na Lei nº 7.670, de 8 de setembro
de 1988, indisponíveis por seus titu·lares.

• § 8º acrescido pela Lei nI1 9.491, de 9-9-1997.

§ 9º Decorrido o prazo mínimo de doze meses,
contados da efetiva transferência das quotas para os
Fundos Mútuos de Privatização, os titulares poderão
optar pelo retomo para sua conta vinculada no Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço.

* § 91! acrescido pela Lei nI19.491, de 9-9-1997.

§ 10. A cada período de seis meses, os titulares
das aplicações em Fundos Mútuos de Privatização
poderão transferi-Ias para outro fundo de mesma na
tureza.

*§ 10 acrescido pela Lei nl! 9.491, de 9-9-1997.

§ 11. O montante das aplicações de que trata o §
6º deste artigo ficará limitado ao valor dos créditos
contra o Tesouro Nacional de que seja titular o Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço.

* § 11 acrescido pela Lei nl!9.491, de 9-9-1997.

§ 12. Desde que preservada a participação indi
viduai dos quotistas, será permitida a constituição de
clubes de investimento, visando a aplicação em quo
tas de Fundos Mútuos de Privatização.

* § 12 acrescido pela Lei n11 9.491, de 9-9-1997.

§ 13. A garantia a que alude o § 42 do art. 13 des
ta Lei não compreende as aplicações a que se refere
o inciso XII deste artigo.

* § 13 acrescido pela Lei nI19.491, de 9-9-1997.

§ 14. O Imposto de Renda incidirá exclusiva
mente sobre os ganhos dos Fundos Mútuos de Priva
tização que excederem a remuneração das contas
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vinculadas do Fundo de Garantia do Tempo de Servi
ço, no mesmo período.

• § 14 acrescido pela Lei n!!9.491, de 9-9-1997.

§ 15. Os recursos automaticamente transferidos
da conta do titular no Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço em razão da aquisição de ações não afetarão
a base de cálculo da multa rescisória de que tratam os

"f)arágrafos 1!l e 2!l do art. 18 desta Lei.

* § 15 acrescido pela Leí n!l9.491, de 09/09/1997.

§ 16. Os clubes de investimento a que se refere
o § 12 poderão resgatar, durante os seis primeiros
meses da sua constituição, parcela equivalente a 5%
(cinco por cento) das qüotas adquiridas, para atendi
mento de seus desembolsos, autorizada a livre apli
cação do produto dessa venda, nos termos da Lei n!l
6.385, de 07 de dezembro de 1976."

• § 16 com redação dada pela Lei nQ9.635, de 15-5-1996.

Art. 21. Os saldos das contas não individualiza
das e das contas vinculadas que se conservem inin
terruptamente sem créditos de depósitos por mais de
cinco anos, a partir de 1!l de junho de 1990, em razão
de o seu titular ter estado fora do regime do FGTS, se
rão incorporados ao patrimônio do Fundo, resguarda
do o direito do beneficiário reclamar, a qualquer tem
po, a reposição do valor transferido.

* Artigo, "caput~ com redação dada pela Lei n!! 8.678, de
13-7-1993.

Parágrafo único. O valor, quando reclamado,
será pago ao trabalhador acrescido da remuneração
prevista no § 2º do art. 13 desta Lei.

• Parágrafo com redação dada pela Lei nll 8.678, de
13-7-1993.

'vlde MedIda Provisória nll 1.951-26, de 26 de maIo de
20000

MEDIDA PROVISÓRIA N!! 1.951-26,
DE 26 DE MAIO DE 2000

Dispõe sobre a adoção de medidas
relacionadas com o Sistema Financeiro
da Habitação - SFH., altera as Leis n!!s
4.380, de 21 de agosto de 1964, 8.036, de
11 de maio de 1990, e 8.692, de 28 de ju
lho de 1993, e dá outras providências.

O Presidente da República, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a se
guinte Medida Provisória, com força de lei:

Art. 1º Será admitida, no âmbito do Sistema Fi
nanceiro da Habitação - SFH, a celebração de con-

tratos de fmanciamento com planos de reajustamento
do encargo mensal diferentes daqueles previstos na
Lei n!l 8.692, de 28 de julho de 1993.

Parágrafo único. Nas operações de financia
mento habitacional realizadas com recursos do Fun
do de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, o Con
selho Curador do FGTS poderá definir os planos de
reajustamento do encargo mensal a serem nelas apli
cados.

Art. 2!l Os agentes financeiros do SFH poderão
contratar financiamentos onde a cobertura secuntária
dar-se-á em apólice diferente do Seguro Habitacional
do Sistema Financeiro da Habitação, desde que a
operação preveja, obrigatoriamente, no mínimo, a co
bertura relativa aos riscos de morte e invalidez per
manente.

Art. 3!l O art. 25 da Lei nº 8.692, de 1993, passa
a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 25. Nos financiamentos celebra
dos no âmbito do Sistema Financeiro da Ha
bitação, a taxa efetiva de juros será de, no
máximo, doze por cento ao ano." (NR)

Art. 4º O inciso 111 do art. 18 da Lei nº 4.380, de
21 de agosto de 1964, passa a vigorar com a seguinte
redação:

"111- estabelecer as condições gerais a
que deverão satisfazer as aplicações do
Sistema Financeiro da Habitação quanto a
garantias, juros, prazos, limites de risco e
valores máximos de financiamento e de
aquisição dos imolfeis financiados no âmbito
do Sistema Financeiro da Habitação." (NR)

Art. Sº o art. 9º da lei nº 8.036, de 11 de maio de
1990, passa a vigorar acrescido dos seguintes pará
grafos:

"§ 6º Mantida a rentabilidade média de
que trata o § 1º, as aplicações em habitação
popular poderão contemplar sistemática de
desconto, direcionada em função da renda
familiar do beneficiário, onde o valor do be
nefício seja concedido mediante redução no
valor das prestações a serem pagas pelo
mutuário ou pagamento de parte da aquisi
ção ou construção de imóvel, dentre outras,
a critério do Conselho Curador do FGTS.

§ 79 Os recursos necessários para a
consecução da sistemática de desconto se
rão destacados, anualmente, do orçamento
de aplicação de recursos do FGTS, constitu-



"Art. 19 : .
Parágrafo único. A pensão de que

trata o caput deste artigo não será devida
por prazo superior a 5 (cinco) anos, con
tado a partir do trânsito em julgado da
sentença."

Art. 3º Est~ lei entra em vigor na data da sua pu
blicação.

Justificação

O projeto de lei que ora apresento tem por obje
tivo limitar a pensão alimentícia para ex-esposas por
cinco anos, não permitindo que o cônjuge obrigado fi
que preso a esta prestação pela vida afora.

De fato, no mundo moderno, tanto o homem
quanto amulher possuem, por menor que seja, uma
renda própria. Raríssimos são os casos em que a mu
Iherfica apenas em casa. Tal realidalje já está bastan
te longe de nosso tempo. Um salário extra em raros
casos é dispensável. Aliás, já não são poucos os ca
sos em QU.e..Q.S.aIário da mulher é-maior ql:le o do mario'
do.

Manter a obrigação de prestar alimentos ao
ex~cônjuge é, no meu ~ntender, colaborar com
aquelas pessoas que preferem não trabalhar e vi
ver às expensas dos que muito labutam. Afinal,
principalmente em separações litigiosas é comum
utilizar-se a pensão alimentrcia como forma de
pressão. .

Pelo exposto, e por considerar que todos são
iguais perante a lei, como dita a nossa Constituição,
conto com o apoio dos ilustres Pares para acabar com
privilégios que não têm mais razão de ser.

Sala das Sessões, 13 de junho de 2000. - Depo-;"'
tado Alex Canziani.
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indo reserva específica, com contabilização do seguinte § 1º, convertendo-se o 'atual parágrafo
própria." (NR) único em § 2º:

, ,-
Art. 62 Os arts. 20 e 23 da Lei nº 8.036, de 1990, "Art. 1.121 ..

passam a vigorar com as seguintes alterações: I _ ..

"Art. 20. 11 _ ' .

1- despedida sem justa causa, inclusi- 111- ..
ve a indireta, de culpa recíproca e de força IV _ ..
maior;

§ 1º A pensão de que trata o inciso IV
deste artigo não será' devida por prazo su
perior a 05 (cinco) anos, contado a partir da
homologação da separação.

. § 2º ..

Art. 2º O art. 19 da Lei nº 6.515 de 26/12/77 pas
sa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:

§ 17. Fica vedada a movimentação da conta vin
culada do FGTS nas modalidades previstas nos inci
sos V, VI e VII deste artigo, nas operações firmadas, a
partir de 25 de junho de 1998, no caso em que o ad
quirente já seja proprietário ou promitente comprador
de imóvel localizado no Município onde resida, bem
como no caso em que o adquirente já' detenha, em
qualquer parte do País, pelo menos um financiamen
to nas condições do SFH." (NR)

"Art. 23 '.
§ 1º ..

I - não depositar mensalmente o per
centual referente ao FGTS, bem como os
valores previstos no art. 18 desta Lei, nos
prazos de que trata o § 6º do art. 477 da
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.;

PROJETO DE LEI N!! 3.205, DE 2000
(Do Sr. Alex Canziani)

Limita a pensão alimentícia devida
ao ex-cônjuge em 05 (cinco) anos.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação - art. 24, 11.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1ºO art. 1.121 da Lei nº 5.869 de 11/01/73

Código de Processo Civil- passa a vigorar acrescido

...................................................." (NR)

Art. 7º Ficam convalidados os atos praticados
com base na Medida Provisória nº 1.951-25, de 27 de
abril de 2000.

Art.8º Esta Medida Provisória entra em vigor na
data de sua publicação.

Art. 9º Ficam revogados o § 1º do art. 9º e o art.
14 da Lei nº 4.380, de 21 de agosto de 1964, e o art.
23 da Lei nº 8.692, de 28 de julho de 1993.

Brasflia, em 26 de maio-de'-2000; 179º 'da Indé:
pendência e 112º da República. - FERNANDO HEN
RIQUE CARDOSO - Pedro Malan - Francisco Dor
nelles - Martus Tavares.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA Art. 20. Para manutenção dos filhos, os cônju-
PELACOORDENAÇÃO DE ESTUDOS ges, separados judicialmente, contribuirão na propor-

LEGISLATIVOS - CeDI ção de seus recursos.

LEI N!! 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973 ..
....................................................................................

Institui O Código de Processo Civil.

LIVRO IV
Dos Procedimentos Especiais

TíTULO 11
Dos Procedimentos Especiais de Jurisdição Vo

luntária

CAPíTULO 111
Da Separação Consensual

Art. 1.121 .A petição, instru ída com a certidão de
casamento e o contrato antenupcial se houver, conte
rá:

I - a descrição dos bens do casal e a respectiva
partilha;

11 - o acordo relativo à guarda dos filhos meno-
res;

111 - o valor da contribuição para criar e educar
os filhos;

IV - a pensão alimentícia do marido à mulher, se
esta não possuir bens suficientes para se manter.

Parágrafo único. Se os cônjuges não acordarem
sobre a partilha dos bens, farse-á esta, depois de ho
mologada a separação consensual, na forma estabe
lecida neste LivrQ, Título I, Capítulo IX.

-----_ ...........:... : ~~ _ " ; .
LEI N!!6.515, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1977

Regula os casos de dissolução da
sociedade conjugal e do casamento,
seus efeitos e respectivos processos, e

, dá outras providências.

CAPíTULO I
Da Dissolução da Sociedade Conjugal

Seção IV
Dos Alimentos

. Art. 19. O cônjuge responsável pela separação
judicial prestará ao outro, se dela necessitar, a pen

_~~ que o juiz fixar.

PROJETO DE LEI N!! 3.207, DE 2000
(Do Sr. Ricardo Barros)

Altera a redação da alínea b, do inci
so I, do art. 30 da Lei n!! 8.212, de 24 de
julho de 1991, que "Dispõe sobre a orga
nização da Seguridade Social, institui
Plano de Custeio, e..dá outras providênci
as".

·.t-.{A"-p~e.....nC><'se..-~S"'e--;;a;-;;;o'P....r~oJ:::;·eLto:-:d;J;e~ll:e::i-:n:O!! ~1-:;.7~9~9,-

de 1999)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1!! A alínea b do inciso I do art. 30 da lei nº

8.212, de 24 de julho de 1991, modificada pela lei nº
9.063, de 14 de junho de 1995, passa a vigorar com a
seguinte redação:

"Art. 30 .

b) recolher o produto arrecadado na
forma da alínea anterior, assim como as
contribuições a seu cargo incidentes so
bre as remunerações pagas ou credita
das, a qualquer título, inclusive adianta
mentos, aos segurados empregados, em
presários, trabalhadores avulsos a seu
serviço, no dia 8 do mês seguinte ao da
competência, prorrogado o prazo para o
primeiro dia útil subseqüente se o venci
mento cair em dia em que não haja expe
diente bancário;~l~B) _.

--- --------
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data

de sua publicação.

Justificação

Com a presente proposição defendemos a ampli
ação do prazo de recolhimento das contribuições previ
denciárias, de responsabilidade das empresas, do dia 2
para o dia 8 do mês seguinte ao de competência.

Entendemos que na atual conjuntura econômi
ca não se justifica o recolhimento antecipado das re
feridas contribuições, pois o contexto inflacionário
que motivou tal antecipação não prevalece mais nos

. ~as _de hoje.
O recolhimento das contribuições até o dia 2

tem trazido enormes transtornos às empresas, que
têm de fechar suas folhas de pagamento em prazo



LEI N2 9.063, DE 14 DE JUNHO DE 1995

Dispõe sobre O valor do salário mí
nimo, altera disposições das Leis n!!
8.212 e nll 8.213, ambas de 24 de julho de
1991, e dá outras providências.

Art. 19 No período de 10 de setembro de 1994 a
30 de abril de 1995, o salário mínimo fica fixado em
R$ 70,00 (setenta reais) mensais, R$ 2,33 (dois reais
e trinta e três centavos) diários e R$ 0,32 (trinta e dois
centavos) horários. .

I

Parágrafo único. O Poder Executivo encami
nhará ao Congresso Nacional projeto de lei dis
pondo sobre a política nacional do salário míni
mo, bem assim sobre novas medidas necessárias
à compatibilização da mesma com o equilíbrio
das contas públicas, especialmente na área da
Previdência Social.

TfTULOVI
Do Financiamento da Seguridade Social

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELACOORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

LEI N!! 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991

Dispõe sobre A Organização da Se
guridade Social, institui o Plano de Cus
teio, e dá outras providências.

LEI ORGÂNICA DA SEGURIDADE SOCIAL
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exíguo, inferior inclusive àquele estabelecido para o so IV do art. 22, assim como as contribuições a seu
pagamento dos salários pela legislação trabalhista, cargo incidentes sobre as remunerações pagas, de-
que corresponde ao quinto dia útil do mês subse- vidas ou creditadas, a qualquer título, aos segura-
qüente ao da competência. dos empregados, trabalhadores avulsos e contribu-

Isso demonstra que o Estado vem transferindo intes individuais a seu serviço, até o dia dois do mês
para os empresários o ônus da carência de recursos seguinte ao da competência;
para o pagamento dos benefícios da previdência soci- .. Allnea b com redação dada pela Lei nll 9.876, de
ai, alterando os prazos de recolhimento das contribui- 26·11·1999.

ções para. suprir tão somente a deficiência financeira c) recolher as contribuições de que tratam os in-
de seu caIxa. cisos I e 11 do art. 23, na forma e prazos definidos pela

Diante do exposto, defendemos a fixação de legislação tributária federal vigente;
prazo mais dilatado, no caso até o dia 8 de cada 11 - os segurados contribuinte individual e facul-
mês, para que as empresas possam promover opa- tativo estão obrigados a recolher sua contribuição por

--QilJllento dos salários no prazo estabelecido pela le· iniciativa própria, até o dia quinze do mês seguinte ao
gislação trabalhista e, posteriormente, efetuar o des· da competência;
conto das contribuições e seu recolhimento junto ao .. Inciso 1/ com redação dada pela Lei n° 9.876, de
INSS. 26·1·1999.

Certos, portanto, da relevância desta nossa pro- ..
posição, esperamos contar com o apoio dos ilustres ..
membros desta Casa para garantir a sua aprovação.

Sala das Sessões, 13 de junho de 2000. - Depu
tado Ricardo Barros.

CAPITULO X
Da Arrecadação e Recolhimento das Contribuições

Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das
contribuições ou de outras importâncias devidas à
Seguridade Social obedecem às seguintes normas:

.. Artigo, caput, com redação dada pela Lei n!l8.620, de
5·1-1993.

I - a empresa é obrigada a:
a) arrecadar as contribuições dos segurados

empr-egados e trabalhadores avulsos a seu serviço,
descontando-as da respectiva remuneração;

b) recolher o produto arrecadado na forma da
alrnea anterior, a contribuição a que se refere o inci-

Art. 29 O art. 30 da Lei n!! 8.212, de 24 de julho
de 1991, com a redação dada pela Lei n9 8.620, de
5 de janeiro de 1993, passa a vigorar com a seguin
te redação:

"Art. 30 ...
1- ..

b) recolher o produto arrecadado na
forma da alínea anterior, assim como as
contribuições a seu cargo incidentes sobre
as remunerações pagas ou creditadas, a
qualquer título, inclusive adiantamentos, aos
segurados empregados, empresários, traba
lhadores avulsos a seu serviço, no dia 2 do



11

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

............................,............................................•..........
"Art. 30 :.
1- : :..

"b) recolher o produto arrecadado I)a

forma da alínea anterior, a contribuiçaoa
que se refere o inciso IV do artigo 22, ass.im
como as contribuições a seu cargo inciden
tes sob-re as remunerações pagas, devidas
ou creditadas, a qualquer título, aos segura
dos empregados, trabalhadores ávulsos 'e
contribuintes individuais a seu serviço, até" o
dia dois do mês seguinte ao da competêl'1-
cia;" (NR) ,

"11 - os segurados contribuinte individu
ai e facultativo estão obrigados a recolh~r
sua contribuição por iniciativa própria, 'at~ o
dia quinze do mês seguinte ao da compe
tência;" (NR)

"

............- ',4it;' ~.

PROJETO DE LEI Ne"3.208, DE 2000
(Do Sr. Geraldo Simões)

Dispõe sobre a obrigatoriedade da
informação dos preços pagos aos produ-

LEI Nº 9.876, DE 26 DE NOVEMBRO DE 1999' "

Dispõe sobre a Contribuição Previ
denciária do Contribuinte Individual, o
cálculo do benefício, altera Dispositivos
das Leis n!!s 8.212, e 8.213, ambas de 24
de julho de 1991, e dá outras providênci
as.

~ . , . .
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mês seguinte ao de competência, prorrógadô tores rurais, de produtos alimentares de
o prazo para o primeiro dia útil subseqüente origem agropecuária comercializados pe-
se o vencimento cair em dia em que não las empresas de varejo
haja expediente bancário; :, , (Às Comissões de Agricultura e Políti-'

.... ca Rural; de Defesa do Consumidor, Meio
11I - o adquirente, o consignatário ou à Ambiente e Minorias; e de Constituiçao e

cooperativa são obrigados a recolher a c0l'1- Justiça e de Redação (art. 54) - art. 24,11.)
tribuição de que trata o art. 25, até o dia 2 do 'O Congresso Nacional decreta:
mês subseqüent6 ao da operação de venda , , ,Art. 1ºEsta lei determina que os supermercados
ou consignação da produção, na forma está- e demais empresas que comercializam produtos agrí-
belecida em regulamento. colas alimentares in natura, no varejo, registrem, jun-

.........................................................: .., " , ianiente, e com a mesma visibilidade dos preços ao
............................................................;. cons~midor desses produtos, os respectivos preços
.............................................................. pagos aos produtores rurais que os forneceram.

. ': § 1º Para os f'ins desta Lei, entende-se como
produtos agrícolas alimentares os alimentos obtidos
com as atividades de produção ou extrativismo agrí-

. cola, pecuário, pesqueiro e florestal.
§ 2º Os preços aos produtores de que trata oca

put 'deste artigo devem ser expostos na mesma uni
,pade de venda do produto ao consumidor..

. '. § 3º No caso de produtos importados devem ser
informados os respectivos preços anteriormente à in

, cidênci~ dos impostos aduaneiros e das tarifas de im
p0!1àçlS.es.

, Árt. 2º O Poder Executivo regulamentará esta
Lei nQ prazo de até trinta dias após a data de sua

,plcIblicação, s~ndo que o regulamento conterá, além
,#as cpndiçóes operacionais exigidas para o cumpri
mento e fiscalização da Lei, a listagem dos produtos
qpjetos da divulgação dos preços ao produtor que
!ncluír.á, entre os outros produtos, os legumes, as
hortaliças, as frutas, os grãos e oleaginosas, o leite
e prod,utos da pesca.
, . , Art. 3º Esta Lei entrará em vigor sessenta dias
após a data da publicação do seu regulamento.

Justificação

:'I=ste projeto de lei pretende, ainda que de for
ma indireta, transformar-se em instrumento Qe defe
sa dós produtores rurais e extrativistas agrícolas do
país ~, também, em mecanismo adicional de defesa
dos, próprios consumidores brasileiros.

A escalada dos preços dos produtos agrícolas
'desde o produtor, até o consumo, tão comum no
caso brasileiro, além de evidenciar a absoluta irraci
onalidade do comércio desses bens, mostra os ele-

, vados níveis de especulação existentes nas vastas
cadeias de intermediação agrícola.

Com a providência proposta pelo projeto, a po
'p~lação. passará a ter a dimensão desse processo,

Art. 1º A Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991';,
passa a vigorar com as seguintes alterações: ".,':'
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fato que poderá traduzir-se em pressões políticas sos constituintes, desde os primórdios da República.
para ações públicas mais eficientes e moralizadoras Nosso projeto em nada fere a atual Constituição, até
na esfera da comercialização agrícola. Afora essa porque já existe a Lei nº 6.802, de 30 de julho de
possibilidade, a própria amplitude entre os preços, 1980, em pleno vigor.
da origem do produto, ao consumo, poderá servir de O Estado é laico, para que nenhuma religião ou
fator inibidor dos verdadeiros escândalos que ocor- denominação religiosa seja privilegiada em detrimentó
rem em termos de especulação com os preços dos de outra. Laicismo, porém, não pode significar, de .for-
produtos alimentares onde os agricultores, ao con- ma alguma, indiferença em face de uma importante
trário do que aparenta, findam sendo até mais puni- manifestação cultural do povo, como se o Estade--pl:l--
dos dos que os consumidores. desse ignorar a religiosidade, o ideário moral e os ritos

Não vemos qualquer dificuldade para a viabi- que a maioria dos brasileiros cultivam. E de vez que as
lização da iniciativa por conta da eventual alega- estatísticas comprovam que o brasileiro pensa como
ção de dificuldades para a coleta dos preços ao cristão, se comporta como cristão e está ligado a algu-
produtor. Ainda que o regulamento da Lei venha a ma denominação cristã, a proclamação de Jesus Cris-
orientar esse processo, basta que o supermerca- to como Senhor do Brasil nada mais é que o reconhe-
do, por exemplo, exija essa informação do seu for- cimento oficial de uma situação de fato. Acresce que,
necedor para que o fato se reproduza entre os de- sabidamente, a figura de Jesus Cristo é admiradá e
mais agentes da comercialização até o comprador respeitada até por quem não segue religião nenhuma. '
direto, ao produtor. Ademais, para evitar maiores A comemoração da instituição de Jesus Cristo
complexidades, o projeto inclui apenas os produ- como Senhor do Brasil acontecerá em 1º de Maio, Dia
tos in natura. Internacional do Trabalho. Afinal, consoante a Bíblia

A proposição também garante o tempo suficien- Sagrada, João 5.17, Nosso Senhor Jesus Cristo dis-
te para a adaptação das empresas em consideração se: "Meu Pai trabalha até agora e eu também".'
para o pleno cumprimento das exigências previstas Pelo exposto, contamos com o apoio dos ilus-
pela proposição. tres pares para a aprovação desta matéria.

Diante do exposto e, considerando a reie- Sala das Sessões, 13 de junho de 2000. - Dep~-

vância da matéria, contamos com o apoio dos tado Marcos de Jesus, - Deputado Glycon Terra
membros desta Casa para a ap,'ovação deste Pinto.
projeto de lei.

Sala das Sessões, 13 de junho de 2000 - Depu
tado Geraldo Simões

PROJETO DE LEI N2 3.209, DE 2000
(Dos Srs. Marcos de Jesus e Glycon Terra Pinto)

Institui Jesus Cristo Senhor do Brasil.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação - art. 24,11.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É Jesus Cristo instituído Senhor do Brasil.
Art. 2º A instituição de Jesus Cristo como Se-

nhor do Brasil será comemorado, anualmente, em 1º
de maio.

Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.

Justificação

Ao apresentarmos este projeto de lei, como in
tegrante da Bancada Evangélica que somos, temos
plena consciência de que o Estado brasileiro é laico.
No entanto, cremos que a proposição em nada atenta

,contra essa posição sabiamente adotada pelos nos-

LEI Nº 6.802, DE 30 DE JUNHO DE 1980

Declara feriado nacional o Dia 12 dé!
outubro, Consagrado a Nossa Senhora
Aparecida, Padroeira do Brasil.

Art. 1º E declarado feriado nadonal o dia 12 dI!
outubro, para culto público e oficial a Nossa Senhora
Aparecida, Padroeira do Brasil.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação.

Brasília, em 30 de junho de 1980; 159º da Inde
pendência e 92º da República. - JOÃO FIGUEIRE
DO. Ibrahim Abi-Ackel.

PROJETO DE LEI N2 3.210, DE 2000
(Do Sr. JQ~é Carlos Coutinho)

Concede incentivo fiscal aos emp~e

gadores que colocarem à disposição de
seus empregados cursos de aperfeiçoa-
mento e dá outras providências. .
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o Congresso Nacional decreta:
'" Art. 1º Na determinação da base de cálculo do

Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas, poderão
ser reduzidos, como despesas operacional, em do-

-brq, os gastos realizados pelas pessoas jurídicas
como cursos de aperfeiçoamento colocados àdisposi
ção de seus empregados no próprio estabelecimento
ou mediante contratação de terceiros.

Art. 2º O Art. 2º O Executivo regulamentará esta
lei no lei no prazo de 60 (sessenta dias) contando da
da~a de sua publicação;

Art..3º Esta Lei entra em.vigor na data de suapu
blicação, produzindo efeitos tributários a partir do
ano-base subseqüente.

Art.4º Revogam-se as disposições ao contrário.

Justificação

Os avanços tecnológicos recentes têm causado
mudanças nas demandas do mercado de trabalho. Hoje
a versatilidade e a adaptabilidade, com conhecimento
de informática, toma-se fundamentais no momento da
contratação de empregados para os postos de padrão
médio ou superior de remuneração. O aperfeiçoamento
e a reciclagem, por outro lado são elementos básicos
para a manutenção do posto de trabalho, quando o tra
balhador se encontra empregado.

E fácil perceber que a educação é um elemento
fundamental para aumentar os índices de empregabili
dade (termo criado para designar a qualidade de estar
apto a ocupar postos de trabalho. Mediante concessão
de incentivos é possível estimular a empresa a realizar
eventos educativos e investir na formação do seu qua
dro de pessoal. Se o empregado estiver preparado
par~ as novas necessidades das empresas, com cer
teza, serão reduzidos os custos do Estado com o se
guro desemprego. Como resultado final, toda a socie
dade acaba se beneficiando da economia de recursos
e do aumento da produtividade nas empresas.

Certos de poder contar com o apoio dos nobres
Parlamentares, apresento a presente proposição.

. Sala da Sessões de Junho de 2000. - Depu
tado José Carlos Coutinho, PFL.

PROJETO DE LEI N2 3.211, DE 2000
(Do Sr. José Carlos Coutinho)

Acrescenta à Lei n9 8.080, de 19 de
setembro de 1990, o inciso XIII, e dá ou
tras providências.

(Às Comissões de Trabalho, de Admi- (Apense-Se ao Projeto de Lei nº 3.171,
nistração e Serviço Público; de Finanças e de 2000)

Tributação; e de Constituição e Justiça e de O Congresso Nacional decre~a:
Redaçao (art. 54) - art. 24,11.) Art. 1º Acrescente-se o seguinte inciso XIII ao

art. 18 da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990
(Lei Orgânica de Saúde):

Art. 18. À direção municipal do Sistema Único de
Saúde compete:

XII- ..
XIII - Ressarcir os usuários dos gastos

com medicamentos de uso contínuo, prescritos
por méaico integrante do SUS e não disponí
vel nas farmácias da rede própria, contratada
ou conveniada pela direção nacional do SUS e
aprovadas no Conselho Nacional de Saúde.

Art. 2º Esta lei entra em vigor no prazo de um
ano a contar da data de sua publicação.

Justificação

A atual política nacional de medicamentos, instituí
da pela Portaria nº 3.916, de 30 de outubro de 1998, do
Ministro da Saúde, busca descentralizar a gestão dessa
política. Com especial ênfase para a atuação dos gesto
res estaduais e municipais do Sistema Único de Saúde.
A otimização e a eficácia do sistema de distribuição do
setor público inclusive, o acesso da população aos pro
dutos, no âmbito do setor privado.

Este projeto de lei tem por objetivo assegurar
que as pessoas carentes, que necessitam do uso
contfnuo de determinados medicamentos como con
dição para a manutenç;io de sua saúde, não venham
a sofrer por incúria das autoridades que deveriam ser
responsáveis por uma ação que a Constituição consi
dera de relevância pública.

Acreditamos, inclusive que, com a existência de
tal obrigação, estamos contribuindo para a implanta
ção da atual Política Nacional de Medicamentos, que
prevê a descentralização de gestão da assistência
farmacêutica. Esta lei deverá representar um estímulo
ao desenvolvimento institucional das Secretarias Mu
nicipais de Saúde para a assunção das responsabili
dades que lhes atribui a Política e a adesão aos pIa
nos de assistência farmacêutica, previstos.

Certo do grande alcance social da presente pro
posição que ora apresentamos, rogamos o apoio dos
Nobres Pares.

Sala das Sessões, 13 de Junho de 2000. - Depu

tado José Carlos Coutinho, PFL.



Apresentação

PORTARIA N2 3.916/GM, DE 30 DE
OUTUBRO DE 1998

O Ministro de Estado da Saúde, interino, no uso
de suas atribuições, e

Considerando a necessidade de o setor saúde
dispor de política devidamente expressa relacionada
à questão de medicamentos;

Considerando a conclusão do amplo processo
de elaboração da referida política, que envolveu con
sultas a diferentes segmentos direta e indiretamente
envolvidos com o tema;

Considerando a aprovação da proposta da polí
tica mencionada pela comissão intergestores triparti
te e pelo conselho nacional de saúde, resolve:

Art. 1º Aprovar a Política Nacional de Medica
mentos, cuja íntegra consta do anexo desta portaria.

Art. 2º Determinar que os órgãos e entidades do
Ministério da Saúde, cujas ações se relacionem com
o tema objeto da Política agora aprovada, promovam
a elaboração ou a readequação de seus planos, pro
gramas, projetos e atividades na conformidade das
diretrizes, prioridades e responsabilidades nela esta
belecidas.

Art. 32 Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação.- José Serra.

ANEXO

Secretaria de Políticas de Saúde

Departamento de Formulação de Políticas de Saúde

pOLíTICA NACIONAL DE MEDICAMENTOS

Brasília-1998
Presidente da República. - Fernando Henri-

que Cardoso.

Ministro da Saúde José Serra

Secretário de Políticas de Saúde, - João Vunes
Diretora do Departamento de Formulação de

Políticas de Saúde/SPS, - Nereide Herrera Alves de
Moraes

Seção 11
Da Competência

TíTULO 11
Do Sistema Único de Saúde

CAPíTULO IV
Da Competência e das Atribuições
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LEGISLATIVOS - CEDI ras de serviços privados de saúde, bem como contro
lar e avaliar sua execução;

LEI NIl 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 XI- controlar e fiscalizar os procedimentos dos
Dispõe sobre as condições para a serviços privados de saúde; .

promoção, proteção e recuperação da ~II - n~r~atizar c0rTJplementar~ent.e as ações
saúde, a organização e o funcionamento e_serviços publlcos de saude no seu amblto de atua-
dos serviços correspondentes, e dá ou- çao.
tras providências. Art. 19. Ao Distrito Federal competem as atribui-

ções reservadas aos Estados e aos Municípios.

Art. 18. Àdireção municipal do Sistema Único de
Saúde - SUS compete:

I - planejar, organizar, controlar e avaliar as
ações e os serviços de saúde e gerir e executar os
serviços públicos de saúde;

11 - participar do planejamento, programação e
organizaç,ão da rede regionalizada e hierarquizada do
Sistema Unico de Saúde - SUS, em articulação com
sua direção estadual;

111 - participar da execução, controle e avaliação
das ações referentes às condições e aos ambientes
de trabalho;

IV - executar serviços:
a) de vigilância epidemiológica;
b) de vigilância sanitária;
c) de alimentação e nutrição;
d) de saneamento básico-e
e) de saúde do trabalhador.
V - dar execução, no âmbito municipal, à polrti

ca de consumos e equipamentos para a saúde;
VI - colaborar na fiscalização das agressões

ao meio ambiente que tenham repercussão sobre a
saúde humana e atuar, junto aos órgãos municipa
is, estaduais e federais competentes, para contro
lá-Ias;

VII - formar consórcios administrativos intermu
nicipais;

VIII- gerir laboratórios públicos de saúde e he
mocentros;

IX - colaborar com a União e os Estados na exe
cução da vigilância sani'tária de portos, aeroportos e
fronteiras;



Dispõe sobre a organização dos
serviços de telecomunicações, a criação
e funcionamento de um órgão regulador
e outros aspectos institucionais, nos ter
mos da Emenda Constitucional n!! 8, de
1995. ------ - -
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LEI Nº 9.472, DE 16 DE JULHO DE 1997

PROJETO DE LEI N!!3.213, DE 2000
(Do Sr. Bispo Rodrigues)

Acrescenta o art. 109-A à Lei n!!
9.472, de 16 de julho de 1997.

(Às Comissões de Defesa do Consu
midor, Meio Ambiente e Minorias; de Ciên
cia e Tecnologia, Comunicação e Informáti
ca; e de Constituição e Justiça e de Reda
ção (art. 54) - art. 24, 11.)

o Congresso Nacional decreta:
Art. Iº Esta lei acrescenta o artigo 1D9-A à Lei nº

9.472, de 16 de julho de 1997, com o objetivo de obri
gar as prestadoras-ue-servlços de telefonia a fornecer
ao consumidor extrato detalhado de todas as ligações
feitas.

Art. 2Q Acrescente-se à Lei nº 9.472, de 16 de ju
lho de 1997, o art. 109-A, com a seguinte redação:

"Art. 109-A. As empresas prestado
ras de serviços de telefonia, fixa ou mó
vel, ficam obrigadas a fornecer ao consu
midor extrato detalhado de todas as liga
ções feitas, inclusive as locais, fornecen
do, no mínimo, os seguintes dados: a
data e hora de realização da ligação, a
sua duração, o número chamado, a cida
ae, estado ou país de destino e o respec
tivo custo."
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É com grande satisfação que apresento a Políti- Art.3º Esta lei entra em vigor 120 (cento e vinte)
ca Nacional de Medicamentos, cuja elaboração en- dias após a sua publicação.
volveu ampla discussão e coleta de sugestões, sob a . . _
coordenação da Secretaria de Pol íticas de Saúde do Justlflcaçao

Ministério. Após a privatização das telecomunicações bra-
Aprovada pela Comissão Intergestores e pelo sileiras os assinantes de linhas telefônicas se vêem

Conselho' Nacional de Saúde, a Política Nacional de surpreendidos com contas absurdas referentes à liga-
Medicamentos tem como propósito "garantir a neces- ções realizadas, sem que possam tomar qualquer
sária segurança, eficácia e qualidade destes produtos, providência. Ante às reclamações realizadas, as com-
?promoção d,o uso racional e ~ ,a~esso da pop~la~ão panhias telefônicas têm, simplesmente, dito que as li-
aqueles considerados essenCiaiS . Com esse Intuito, gações foram realizadas.
suas principais diretrizes são o estabelecimento da re- r _. , .
lação de medicamentos essenciais, a reorientação da , N,o,caso das Igaçoe~ I~cals, o problema e ~lnda
assistência farmacêutica, o estimulo à produção de mais seno, uma~:z que sao Info!mados ~ quantidade
medicamentos e a sua regulamentação sanitária. de pulsos, sem qualquer mençao aos ~~meros ch~=-

Apresente P-olítica observa e fortalece os princí- ma~os. Co~ os ab~u~dos aumentes-veflticados.n~s 11-
pios e as diretrizes constitucionais e legalmente esta- g~çoes locais nos ultlmos anos, as contas telefomcas
belecidos, explicitando, além das diretrizes básicas, sao .d~ va~ores bastante ~Itos, o que representa u~~
as prioridades a serem conferidas na sua implemen- partlclpaç.ao cada vez maior no orçamento das famll!-
tação e as responsabilidades dos gestores do Siste- as, especialmente as de renda menor.
ma Único de Saúde - SUS - na sua efetivação. Assim, entendemos ser necessário obrigar as

empresas prestadoras de serviços de telefonia, fixa
ou móvel, a fornecer ao assinante uma conta detalha
da de todas as ligações realizadas, em que conste,
para todas as ligações, no mínimo, os seguintes da
dos: a data e hora de realização da ligação, a sua du
ração, o número chamado, a cidade, estado ou país
de destino e o respectivo custo,

Deixamos de mencionar as sanções a serem
aplicadas aos que descumprirem o disposto em nos
so projeto, uma vez que isto já consta dos arts. 173 a
185 da Lei Geral de Telecomunicações (Lei nº 9.472,
de 16 de julho de 1997).

Por estes motivos, esperamos contar com o
apoio de todos os ilustres parlamentares para a apro
vação do nosso projeto.

-8afa-{jas-Sessões,- t3"de-jütiho ae 2000. ...: Depu
tado Bispo Rodrigues.



32886 Sábado 17 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2000

LIVRO 111
Da Organização dos Serviços de

Telecomunicações

TíTULO 11
Dos Serviços Prestados em Regime Público

CAPíTULO 11
Da Concessão

Seção IV
Das Tarifas

Art. 109. A Agência estabelecerá:
I - os mecanismos para acompanhamento das

tarifas praticadas pela concessionária, inclusive a an
tecedência a ser observada na comunicação de suas
alterações;

11 - os casos de serviço gratuito, como os de
emergência;

/11- os mecanismos para garantir a publicidade
das tarifas.

Seção V
Da Intervenção

Art. 110. Poderá ser decretada intervenção na
concessionária, por ato da Agência, em caso de:

I - paralisação injustificada dos serviços;
11 - inadequação ou insuficiência dos serviços

prestados, não resolvidas em prazo razoáyel;

111 - desequilíbrio econômico-financeiro decor
rente de má administração que coloque em risco a

-continuidade dos serviços;

IV - prática de infrações graves;

V - inobservância de atendimento das metas de
universalização;

VI - recusa injustificada de interconexão;

VII - infração da ordem econômica nos termos
da legislação própria.

TíTULO VI
Das Sanções

CAPíTULO I
Das Sanções Administrativas

Art. 173. A infração desta lei ou das demais nor
mas aplicáveis, bem como a inobservância dos deve-

res decorrentes dos contratos de concessão ou dos
atos de permissão, autorização de serviço ou autori
zação de uso de radiofreqüência, sujeitará os' infrato
res às seguintes sanções, aplicáveis pela Agência,
sem prejuízo das de natureza civil e penal:

I - advertência;
11- multa;
111- suspensão temporária;
IV - caducidade; .

V - declaração de inidoneidade.
Art. 174. Toda acusação será circunstanciada,

permanecendo em sigilo até sua completa apuração.

Art. 175. Nenhuma sanção será aplicada sem a
oportunidade de prévia e ampla defesa.

Parágrafo único. Apenas medidas cautelares ur- .
gentes poderão ser tomadas antes da defesa.

Art. 176. Na aplicação de sanções, serão consi
derados a natureza e a gravidade da infração, os da
nos dela resultantes para o serviço e para os usuári
os, a vantagem auferida pelo infrator, as circunstânci
as agravantes, os antecedentes do infrator e a reinci
dência específica.

Parágrafo único. Entende-se por reincidência
específica a repetição de falta de igual natureza após
o recebimento de notificação anterior.

Art. 177. Nas infrações praticadas por pessoaju
rídica, também serão punidos com a sanção de multa
seus administradores ou controladores, quando tive
rem agido de má-fé. ,

Art. 178. A existência de sanção anterior será
considerada corno agra\(~nte na aplicação de outra
sanção.

Art. 179. A multa poderá ser imposta isolada
mente ou em conjunto com outra sanção, não deven
do ser superior a R$50.000.000,OO (cinqüenta mi
lhões de reais) para cada infração cometida.

§ 1º Na aplicação de multa serão considerados
a condição econômica do infrator e o princípio da pro
porcionalidade entre a gravidade da falta e a intensi
dade da sanção.

§ 2º A imposição, à prestadora de serviço de te
lecomunicações, de multa decorrente de infração da
ordem econômica, observará os limites previstos na
legislação específica. •

Art. 180. A suspensão temporária será imposta,
em relação à autorização de serviço ou de uso de ra
diofreqüência, em caso de infração grave cujas cir
cunstâncias não justifiquem a decretação de caduci
dade.

Parágrafo único. O prazo da suspensão não
será superior a trinta dias.



Justificação

Os mecanismos de promoção e proteção dos di
reitos humanos crescem significativamente de forma
a constituir um ramo específico do direito, qual seja o
Direito Internacional dos Direitos Humanos. Esse
segmento jurídico foi fomentado, basicamente, após a
Segunda Guerra Mundial e nasceu com o intuito de
acabar com as constantes violações, desigualdades
e preconceitos. Se constitui de normas jurídicas inter
nacionais, procedimentos e mecanismos voltados a
garantir,OS ,direitos humanos de todos os cidadãos e a
obrigar cada nação a responsabilizar-se pela satisfa
ção desses direitos. São Convenções, Tratados, Pac
tos, Protocolos, Comissões, Comitês resultantes de
consensos da comunidade internacional e destinados
a reforçar o caráter universal, indivisível e interdepen
dente dos direitos humanos. .

Após a aprovação da Declaração Universal de
1948, dos Pactos dos Direitos Civis e Econômicos,
Sociais e Culturais e das Convenções específicas,
formou-se um sistema global ligado a ONU que obri
gasse os Estados-Partes a respeitarem os mecanis
mos internacionais.

De forma complementar ao sistema da ONU,
muitos continentes criaram sistemas regionais de
proteção aos direitos humanos como a Europa, África
e América. O objetivo foi de aproximar as realidades
territoriais1e dicotômicas dos parâmetros gerais e va
lores construídos pela humanidade.

O O Brasil além de ser Estado-Parte da ONU
também integra a OEA (Organização dos Estados

PROJETO DE LEI N2 3.214, DE 2000
(Do Sr. Marcos Rolim)

Dispõe sobre os efeitos jurídicos
das decisões da Comissão Interamerica
na de Direitos Humanos e da Corte Inte
ramericana de Direitos Humanos e dá ou
tras providências.

(Às Comissões de Relações Exteriores
e de Defesa Nacional; e de Constituição e
Justiça e de Redação)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1!!As decisões da Comissão Interamericana

de Direitos Humanos e da Corte Interamericana de
Direitos Humanos, constituídas pela Convenção

CAPíTULO 11
Das Sanções Penais

Art. 183. Desenvolver clandestinamente ativida
des de telecomunicação:

Pena - detenção de dois a quatro anos, aumen
tada da metade se houver dano a terceiro, e multa de
R$10.000,OO (dez mil reais).

Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem,
indiretamente, concorrer para o crime.

, Art. 184. São efeitos da condenação penal tran
sitada em julgado:

. I - tornar certa a obrigação de indenizar o dano
causado pelo crime;

11 - a perda, em favor da Agência, ressalvado o
direito do lesado ou de terceiros de boa-fé, dos bens
empregados na atividade clandestina, sem prejuízo
de sua apreensão cautelar.

Parágrafo único. Considera-se clandestina a ati
vidade desenvolvida sem a competente concessão,
permissão ou autorização de serviço, de uso de radi
ofreqüência ede exploração de satélite.

Art. 185. O crime definido nesta lei é de ação pe
nai pública, incondicionada, cabendo ao Ministério
Público promovê-Ia.
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Art. 181. A caducidade importará na extinção de Americana de Direitos Humanos, cuja jurisdição foi
concessão, permissão, autorização de serviço ou au- reconhecida pelo Decreto legislativo nQ 678, de 6 de
torização de uso de radiofreqüência, nos casos pre- novembro de 1992, produzem efeitos jurídicos imedi-
vistos nesta lei. atos no âmbito do ordenamento interno brasileiro.

Art. 182. A declaração de inidoneidade será apli- Art. 2º Quando as decisões forem de caráter in-
cada a quem tenha praticado atos ilícitos visançJo denizatório, constituir-se-ão em títulos executivos ju-
frustrar os objetivos de licitação. diciais e estarão sujeitas à execução direta contra a

Parágrafo único. O prazo de vigência da declara- Fazenda Pública Federal.
ção de inidoneidade não será superior a cinco anos. § 1Q O valor a ser fixado na indenização respei-

tará os parâmetros fixados pelos organismos interna
cionais.

§ 2Q O crédito terá, para todos os efeites-te§"ais,
natureza alimentícia.

Art. 3Q Será cabível ação regressiva da União
contra as pessoas físicas ou jurídicas, privadas ou pú
blicas, responsáveis direta ou indiretamente pelos
atos ilícitos que ensejaram a decisão de caráter inde
nizatório.

Art: 4Q Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.



Sala das Sessões, 13 de Junho de 2000. - Depu
tado Marcos Rolim, PT/RS..,

, Art. 1º A Convenção Americana sobre Direitos
Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), cele
brada em São José da Costa Rica, em 22 de novem-

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CEDI

DECRETO LEGISLATIVO N2 89, DE 1998

Aprova a solicitação de reconheci
mento da competência obrigatória da
Corte Interamericana de Direitos Huma
nos em todos os casos relativos à inter
pretação ou aplicação da Convenção
Americana de Direitos Humanos para fa
tos ocorridos a partir do reconhecimen
to, de acordo com o previsto no parágra
fo primeiro do art. 62 daquele instrumen
to internacional.

,
DECRETO N2678, DE 6 DE NOVEMBRO DE 1992

Promulga a Convenção Americana
sobre Direitos Humanos (Pacto de São
José da Costa Rica), de 22 de novembro
de 1969.

O Congresso Nacional decreta:
Art 1º E aprovada a solicitação de reconheci

mento da competência obrigatória da Corte Interame
ricana de Direitos Humanos em todos os casos relati
vos à interpretação ou aplicação da Convenção Ame
ricana de Direitós'Humános para fatos ocorridos a
partir do reconhecimento, de acordo com o previsto
no parágrafo primeiro do art. 62 daquele instrumento
internacional.

Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam re
sultar em revisão da referida solicitação.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Senado Federal, 3 de dezembro de 1998. - Se- ,
nadar Antonio Carlos Magalhães, Presidente.
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Americanos). É parte do sistema regional interameri- ação reg~essiva contra o estado da Federação, pes-
cano de proteção dos direitos humanos tendo já ratifi- soa jurídica ou física que tenha sido responsável pe-
cado a Convenção Americana dos Direitos Humanos los danos causados à vítima. Desta forma, é um pro-
de 1969, em 25 de setembro de 1992, bem como ou- jeto que aperfeiçoa a vigência e eficácia jurídica do
tros instrumentos específicos desse sistema. sistema interamericano de direitos humanos na juris-

O sistema interamericano de proteção aos direi- dição brasileira. Para ele,' esperamos o apoio e apro-
tos humanos possui instâncias sólidas e diversos me- vação dos nobres parlamentares desta Casa Legisla-
canismos destinados a acompanhar a garantia e res- tiva.
peito aos direitos humanos. A Comissão Interameri
cana de Direitos Humanos (CIDH), que hoje é presidi
da por um brasileiro, Dr. Hélio Bicudo, existe desde an
tes da Convenção Americana e passou de uma instân-
cia de promoção para instância de fiscalização, estabe-
lecendo recomendações e decisões sobre as violações
de direitos humanos submetidas a sua apreciação. As
competências desta Comissão estão especificadas nos
arts. 34 a 51 do instrumento referido.

Já a Corte Interamericana de Direitos Humanos
é instância com características diferenciadas e foi re
conhecida pelo Brasil por meio do Decreto-Legislativo
nº 89/98. Por intermédio deste instrumento, estabele
ceu-se a competência obrigatória da Corte Interame
ricana de Direitos Humanos em todos os casos relati
vos à interpretação ou aplicação da Convenção Ame
ricana de Direitos Humanos para os fatos ocorridos a
partir da data do reconhecimento.

No entanto, apesar da ratificação, as decisões
dessas instâncias não estão sendo respeitadas pelo
Brasil. O Poder Executivo manifesta interesse em
cumpr:r com as decisões da CIDH e da Corte Intera
mericana, que também hoje é presidida por um brasi
leiro, Dr. Antônio Augusto Cançado Trindad.~.Jl0rém

alega a inexistência de legislação ordinária nacional
destinada a disciplinar a matéria.

O intuito deste projeto de lei é sanar as lacunas
jurídicas entre a jurisdição dos organismos estabele
cidos na Convenção Americana sobre Direitos Huma
nos e a jurisdição nacional. Não é possível admitir-se
que, mesmo depois da ratificação, o Brasil ainda não
implemente as decisões e recomendações dessas
instâncias. Hoje existem dezenas de casos brasileiros
que estão sendo apreciados pela CIDH e, em breve,
certamente, existirão outros que serão decididos no
âmbito da Corte Interamericana. Ressalta-se que so
mente são apreciados no âmbito dessas instâncias
internacionais, os casos extremamente graves de vio-
lações dos direitos humanos que tenham ficado impu-
nes embora já tramitado nas vias internas.

Através deste projeto de lei, queremos também
permitir que a União assuma a responsabilidade pela
pligamento das indenizações quando assim for deci
dido pelos organismos podendo, no entanto, intentar
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bro de 1969, apensa por cópia ao presente decreto, teio, na Assembléia-Geral, os nomes desses três
deverá ser cumprida tão inteiramente como nela se membros.
contém. 2. Não pode fazer parte da Comissão mais de
.................................................................................... um nacional de um mesmo Estado.

ANEXO AO DECRETO QUE PROMULGA A
CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE DIREITOS
HUMANOS (PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA

RICA)-MRE

CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE DIREITOS
HUMANOS

PARTE 11
Meios da Proteção

CAPITULO VII
Comissão Interamericana de Direitos Humanos

Seção I
Organização

Artigo 34

A Comissão Interamericana de Direitos Huma
nos compor-se-á de sete membros, que deverão ser
pessoas de alta autoridade moral e de reconhecido
saber em matéria de Direitos Humanos.

Artigo 35

A Comissão representa todos os Membros da
Organização dos Estados Americanos.

ARTIGO 36

1. Os membros da Comissão serão eleitos a tí
tulo pessoal, pela Assembléia-Geral da Organização,
de uma lista de candidatos propostos pelos governos
dos Estados-Membros.

2. Cada um dos referidos governos pode propor
até três candidatos, nacionais do Estado que os pro
puser ou de qualquer outro Estado-Membro da Orga
nização dos Estados Americanos. Quando for pro
posta uma lista de três candidatos, pelo menos um
deles deverá ser nacional de Estado diferente do pro-
ponente. '

Artigo 37
~

1. Os membros da Comissão serão eleitos por
quatro anos e só poderão ser reeleitos um vez, porém
o mandato de três dos membros designados na pri
meira eleição expirará ao cabo de dois anos. Logo de
pois da referida eleição, serão determinadas por sor-

Artigo 38

As vagas que ocorrerem na Comissão, que não
se devam à expiração normal do mandato, serão pre
enchidas pelo Conselho Permanente da Organiza
ção, de acordo com o que dispuser o Estatuto da Co
missão.

Artigo 39

A Comissão elaborará seu estatuto e subme
tê-lo-á à aprovação da Assembléia-Geral e expedirá
seu próprio regulamento.

Artigo 40

Os serviços de secretaria da Comissão devem
ser desempenhados pela unidade funcional especia
lizada que faz parte da Secretaria-Geral da Organiza
ção e deve dispor dos recursos necessários para
cumprir as tarefas que lhe forem confiadas pela Co
missão.

Seção 11
Funções

Artigo 41

A Comissão tem a função principal de promover
a observância e a defesa dos Direitos Humanos e, no
exercício dp.seu mandato, tem as seguintes funções
e atribuições: ..

a) estimular a consciência dos Direitos Huma
nos nos povos da América;

b) formular recomendações aos governos dos
Estados-Membros, quarido o considerar conveniente,
no sentido de que adotem medidas progressivas em
prol dos direitos humanos no âmbito de suas leis in
ternas e seus preceitos constitucionais, bem como
disposições apropriadas para promover o devido res
peito a esses direitos;

c) preparar os estudos ou relatórios que consi
derar convenientes para o desempenho de suas fun
ções;

d) solicitar aos governos dos Estados-Membros
que lhe proporcionem informações sobre as medidas
que adotarem em matéria de direitos humanos;

e) atender às consultas que, por meio da Secre
taria-Geral da Organização dos Estados Americanos,
lhe formularem os Estados-Membros sobre questões
relacionadas com os Direitos Humanos e, dentro de



Artigo 47

A Comissão declarará inadmissível toda petição
ou comunicação apresentada de acordo com os arti
gos 44 ou 45 quando:

b) não se houver permitido ao presumido pre
judicado em seus direitos o acesso aos recursos da
jurisdição interna, ou houver sido ele impedido de
esgotá-los; e

c) houver demora injustificada na decisão sobre
os mencionados recursos.

Artigo 46

1. Para que uma petição ou comunicação apre
sentada de acordo com os artigos 44 ou 45 seja admi
tido pela Comissão, será necessário:

a) que hajam sido interpostos e esgotados os
recursos da jurisdição interna, de acordo com os prin
cípios de direito internacional geralmente reconheci
dos;

b) que seja apresentada dentro do prazo de seis
meses, a partir da data em que o presumido prejudi
cado em seus direitos tenha sido notificado da deci
são definitiva;

c) que a matéria da petição ou comunicação
não esteja pendente de outro processo de solução in
ternacional; e

d) que, no caso do artigo 44, a petição contenha
o nome, a nacionalidade, a profissão, o domicílio e a
assinatura da pessoa ou pessoas ou do representan
te legal da entidade que submeter a petição.

2. As disposições das alíneas a e b do inciso 1º
deste artigo não se aplicarão quando:

a) não existir, na legislação intema do Estado de
que se tratar, o devido processo legal para a proteção

. dq direito ou_direitos..que. -se-alegue-tenham-sido viola~

dos;

. Artigo 42

Os Estados-Partes devem remeter à Comissão
cópia dos relatórios e estudos que, em seus respecti
vos campos, submetem anualmente às Comissões
Executivas do Conselho Interamericano Econômico e
Social e do Conselho Interamericano de Educação,
Ciência e Cultura, a fim de que aquela vele por que se
promovam os direitos decorrentes das normas eco
nômicas, sociais e sobre educação, ciência e cultura,
constantes da Carta da-Organização dos Estados
Americanos, reformada pelo Protocolo de Buenos Ai
res.
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suas possibilidades, prestar-lhes o assessoramento apresentadas por um Estado-Parte que haja feito
que eles lhe solicitarem; uma declaração pela qual reconheça a referida com-

f) atuar com respeito às petições e outras comu- petência da Comissão. A Comissão não admitirá ne-
nicações, no exercício de sua autoridade, de confor- nhuma comunicação contra um Estado-Parte que
midade com o disposto nos artigos 44 a 51 desta não haja feito tal declaração.

Convenção; e 3. As declarações sobre reconhecimento de
g) apresentar um relatório anual à Assem- competência podem ser feitas para que esta vigore

bléia-Geral da Organização dos Estados Americanos. por tempo indefinido, por período determinado ou
para casos específicos.

4. As declarações serão depositadas na Secre
taria-Gerai da Organização dos Estados Americanos,
a qual encaminhará cópia das mesmas aos Esta
dos-Membros da referida Organização.

Artigo 43

Os Estados-Partes obrigam-se a proporcionar à
Comissão as informações que esta lhes solicitar so
bre a maneira pela qual o seu direito interno assegura
a aplicação efetiva de quaisquer disposições desta
Convenção.

Seção 111
Competência

Artigo 44

Qualquer pessoa ou grupo de pessoas, ou enti
dade não-governamental legalmente reconhecida em
um ou mais Estados-Membros da Organização, pode
apresentar à Comissão petições que contenham de
núncias ou queixas de violação desta Convenção por
um Estado-Parte.

Artigo 45

1. Todo Estado-Parte pode, no momento do de
pósito do seu instrumento de ratificação desta Con
venção ou de adesão a ela, ou em qualquer momento
posterior, declarar que reconhece a competência da
Comissão para receber e examinar as comunicações
em que um Estado-Parte alegue haver outro Esta
do-Parte incorrido em violações dos Direitos Huma
nos estabelecidos nesta Convenção.

2. As comunicações feitas em virtude deste arti
go só podem ser admitidas e examinadas se forem
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a) não preencher algum dos requisitos estabele- .2. Entretanto, em casos graves e urgehtes, pode
cidos no artigo 46; ser realizada uma investigação, mediante prévio con-

b} não expuser fatos que caracterizem violação sentimento do Estado em cujo território se alegue ha-
dos direitos garantidos por esta Convenção; ver sido cometida a violação, tão-somente com a

c) pela exposição do próprio peticionário ou do ~presentação de ~~ petição ~u comuni~a~ã? que·re-
Estado, for manifestamente infundada a petição ou una todos os requIsitos formaiS de admissibilidade.
comunicação ou for evidente sua total improcedência; . Artigo 49
ou

d) for substancialmente reprodução de petição
ou comunicação anterior, já examinada pela Comis
são ou por outro organismo internacional.

Seção IV
Processo

Artigo 48

1. A Comissão, ao receber uma petição ou co
municação na qual se alegue violação de qualquer
dos direitos consagrados nesta Convenção, procede
rá da seguinte maneira:

a) se reconhecer a admissibilidade da petição'
ou comunicação, solicitará informações ao Governo
do Estado ao qual pertença a autoridade apontada
como responsável pela violação alegada e transcre
verá as partes pertinentes da petição ou comunica
ção. As referidas informações devem ser enviadàs
dentro de um prazo razoável, fixado pela Comissão
ao considerar as circunstâncias de cada caso;

b) recebidas as informações, ou transcorrido o
prazo fixado sem que sejam elas recebidas, verificará
se existem ou subsistem os motivos da petição ou co
municação. No caso de não e)(istirem ou não subsisti
rem, mandará arquivar o expediente;

c) poderá também declarar a inadmissibilidade
ou a improcedência da petição ou comunicação, com
base em informação ou prova superveniente;

d) se o expediente não houver sido arquivado, e
com o fim de comprovar os fatos, a Comissão proc~.:-_

-derá, com'eonhecimento-das-'pãrtes~umexam-edo
assunto exposto na petição ou comunicação. Se for
necessário e conveniente, a Comissão procederá a
uma investigação para cuja eficaz realização solicita
rá, e os Estados interessados lhe proporcionarão to
das as facilidades necessárias;

e) poderá pedir aos Estados interessados qual-'
quer informação pertinente e receberá, se isso lhe for
solicitado, as exposições verbais ou escritas' que
apresentarem os interessados; ~

f) pôr-seRá à disposição das partes interessa
das, a fim de chegar a uma solução amistosa do as
sunto, fundada no respeito aos Direitos Humanos re

.-Conhecidos-nesta Convenção.

Se se houver chegado a uma solução amistosa
de acordo com as disposições do inciso Iº, f, do artigo
48, a Comissão redigirá um relatório que será enca
minhado ao peticionário e aos Estados-Partes nesta
Convenção e, posteriormente, transmitido, para sua
publicação, ao Secretário-Geral da Organização dos
Estados Americanos. o. referido reJatório conterá uma
breve expo.sição .dos fatos e da solução alcançada.

Se qualquer das' partes no càso o solicitar,
ser-Ihe·á proporcionada a mais ampla informação
possível.

Artigo 50

1. Se não se chegar a uma solução, e dentro do
prazo que for fixado pelo Estatuto da Comissão, esta
redigirá um relatório no qual exporá os fatos e suas
conclusões. Se o relatório não representar, no todo ou
em parte, o acordo unânime dos membros da Comis
são, qualquer deles poderá agregar ao referido relató
rio seu voto em separado. Também se agregarão ao'
relatório as exposições verbais ou escritas que hou
verem sido feitas pelos interessados em virtude do in
ciso 1º, e, do artigo 48.

2. O relatório será encaminhado aos Estados in·
teressados, aos quais não será facultado publicá-lo.

3. Ao encaminhar ó relatório, a Comissão pode
fórmular as proposições e r~comendações que julgar
adequadas. '

_Ar~i.9º--5:L

1. Se no prazo de três meses, a partir da remes
sa aos Estados interessados do relatório da Comis
são, o assunto não houver sido solucionado ou sub
metido à decisão da Corte pela Comissão ou pelo
Estado interessado, aceitando sua competência, a
Comissão poderá emitir, pelo voto da maioria absolu
ta dos seus membros, sua opinião e conclusões so
bre. a questão submetida à sua consideraçãq.

2. A Comissão fará as recomendações pertinen
tes e fixará um prazo dentro do qual o Estado deve to
mar as medidas que lhe competirem para remediar a
situação examinada.

3. Transcorrido o prazo fixado, ãCornissao aecí
dirá, pelo voto da maioria absoluta dos seus mem-
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bros, se o Estado tomou ou não medidas adequadas
e se publica ou não seu relatório.

PROJETO DE LEI N!!3.216, DE 2000
(Do Sr. Pompeo de Mattos)

Dispõe sobre a concessão da licen
ça-maternidade para mães adotivas e dá
outras providências.

(Apense-Se ao Projeto de Lei nº 2.291 ,
de 2000)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A mãe adotiva terá direito a usufruir da li

cença-maternidade, sem prejuízo do emprego e do
salário, com a duração de noventa dias.

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, en
tende-se como mãe adotiva, aquela que receber a
tutela, temporária ou definitiva, de menor, com vis
tas à adoção, de acordo com a legislação vigente.

Justificação

A questão do direito à licença-maternidade as
segurada às gestantes provoca muita discussão
desde que a Justiça do Trabalho, do Estado do Rio
Grande do Sul, reconheceu o direito das mães ado
tivas ao benefício. No entanto, o Supremo Tribunal
Federal teve um entendimento diferente. Segundo
os ministros do STF, a Constituição Federal prevê a
licença apenas para mulheres que passaram por
processo de gestação.

O entendimento dos ministros, em que pese
merecer respeito e consideração, resulta numa dis
criminação inaceitável, se levarmos em conta o ca
ráter de equivalência de direitos e deveres, previsto
na legislação, de pais e mães naturais e adotivos.
Num pais com tantas desigualdades sociais é impe
rativo somarmos medidas que incentivem e valori
zem a prática da adoção. Os números mostram que
o brasileiro ainda resiste em assumir a adoção como
lima opção natural dentro de um contexto familiar
maduro e bem resolvido. E é justamente essa im
portante altemativa, de altíssimo valor social e hu
mano, que vemos discriminada pela não-concessão
da licença-maternidade para mães adotivas.

Cabe perguntar: Em que difere uma mãe adoti
va de uma que deu à luz? Já não diz a sabedoria
popular, que mãe é quem cria e não quem trás ao
mundo? Por acaso, são menores as obrigações de
uma mãe adotiva? A prática demonstra o contrário.

. Na maioria das vezes, elas precisam redobrar a

atenção e o afeto para compensar a carência emo
cionai, geralmente, verificada em uma criança aban
donada ou órfão.

Nesse sentido, vejo como essencial a inclusão
expressa da licença-maternidade para mães adoti
vas, na legislação federal. Assim, estaremos corri
gindo uma omissão do texto constitucional. Se a in
terpretação do STF é de que o constituinte de 1998,
em nenhum momento quis estender a licença para
as mães adotivas, cumpre-nos o dever moral, de
através desse projeto de lei, contemplá-las com
esse justo benefício.

Proponho, tão-somente, que a licen-
ça-maternidade para a mãe adotiva seja de 90 dias, e
não de 120 dias, em função dela não sofrer o desgas
te físico provocado pela gestação e o parto.

Sala das Sessões, 7 de junho de 2000. - Pom
peo de Mattos, Deputado Federal, Vice-Líder da
Bancada do PDT.

PROJETO DE LEI Ng 3.217, DE 2000
(Do Sr. Pompeo de Mattos)

Dispõe sobre a obrigatoriedade do
Rastreamento Neonatal, conhecido como
"Teste do Pezinho", nas unidades públi
cas e privadas do Sistema Único de Saú
de ou conveniadas e dá outras providên
cias.

(Às Comissões de Segu ridade Social e
Família; e de Constituição e Justiça e de
Redação (art. 54) - art. 24, li.)

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1Q É obrigatória a realização gratuita do
rastreamento infantil conhecido como "teste do pezi
nho" nos recém-nascidos, em maternidades e servi
ços hospitalares nas unidades públicas ou conveni
adas com o Sistema Único de Saúde.

§ 1º O teste será providenciado pelo estabe
lecimento onde for realizado o parto, junto a labo
ratório público ou conveniado ao Sistema Único
de Saúde.

§ 2º Ficam as maternidades e serviços hospita
lares da rede privada, obrigados a disponibilizarem o
teste.

Art. 2º O Poder Executivo expedirá as normas
regulamentares para implementação da obrigatorie
dade do teste.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação. .

Art 4º Revogam-se as disposições em contrário.
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Justificação

O rastreamento infantil ou ''teste do pezinho",
como é mais conhecido, é uma recomendação mun
dial, dentro de uma política de saúde que tem por filo
sofia a prevenção, uma vez que visa identificar em
tempo hábil a presença de duas doenças graves, a
saber: a Fenil Cetonúria e o Hipotireoidismo congêni
to, causadoras principalmente do retardamento men
tal, cujos sinais clínicos só aparecem após o sexto
mês de vida. Assim, a realização do teste permite o
atendimento correto a essas patologias, evitando se
qüelas nas crianças.

O ''teste do pezinho" já é coberto pelo SUS. To
davia, ainda é limitado o número de pais que provi
denciam a sua realização além de serem encontra
das deficiências no atendimento pela rede pública ou
laboratórios conveniados.

O objetivo desta proposição legislativa é de que
o serviço de saúde público ou integrado à rede do
SUS que tenha sido responsável pelo parto, providen
cie junto aos laboratórios públicos ou conveniados ao
SUS, a realização do teste.

Visa ainda tornar obrigatória a oferta do serviço
pela rede privada de saúde.

A realização obrigatória do exame, vai estabele
cer uma rotina que evitará a maratona a que pais são
submetidos quando tentam fazê-lo junto a serviços
gratuitos ou cobertos pelo SUS.

Alguns municípios brasileiros já tornaram obri
gatório a realização do teste em suas redes locais.lni
ciativa tão relevante deve ser ampliada para todo o
País.

Sala das Sessões, 26 de abril de 2000. - Pom
peo de Mattos, Deputado Federal, Vice-Líder da
Bancada do PDT.

PROJETO DE LEI N!! 3.218, DE 2000
(Do Sr. Pompeo de Mattos)

Dá preferência de tramitação aos
procedimentos judiciais em que figure
como parte pessoa física com idade igual
ou superior a sessenta anos, beneficiária
da assistência judiciária gratuita.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação - Art. 24,11)

O Congresso Nacional decreta:
Art.1 º Os procedimentos judiciais em que figu

rem como parte ou interveniente pessoa física com
idade igualou superior a sessenta anos, beneficiária
da assistência judiciária gratuita, receberão tratamen
to prioritário na prática de todo e qualquer ato ou dili-

gência procedimental, tais como distribuição, publica
ção de despachos na imprensa oficial, citações e inti
mações, inclusão em pautas de audiências, julga
mentos e proterimento de decisões judiciais.

Parágrafo único. O interessado na obtenção do
benefício estabelecido nesta lei deverá requerê-lo ao
juiz da causa ou ao juiz distribuidor, comprovando
com documento hábil que possui idade igualou supe
rior a sessenta anos.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

Esse projeto de lei visa dar o caráter de prioridade
às demandas judiciais provenientes de pessoas com
mais de 60 anos, consoante com uma série de conquis
tas sociais, materializadas por meio de legislações es
pecíficas, que buscam possibilitar uma melhor qualida
de de vida aos cidadãos da chamada terceira idade.

Cumpre lembrar que o simples fato de que em
nosso País, dadas as condições socioeconâmicas ge
rais do povo, a expectativa de vida em pouco transpõe a
casa dos 60 anos, o que por si só confere um caráter de
prioridade a esses cidadãos, inclusive como valoriza
ção e forma de prestar a devida homenagem a um con
tingente de pessoas tão desassistidas em suas especi
ficidades, sobretudo os de baixa renda.

Outro dado a ser elencado diz respeito ao tem
po médio de duração dos processos em trâmite na
Justiça Comum, o que não raro, quando se trata de
impetrante na faixa etária acima referida, encontra
seu desfecho após o falecimento do mesmo.

Sala das Sessões, 31 de maio de 2000. - Pom
peo de Mattos, Deputado Federal, Vice-Líder da
Bancada do PDT.

PROJETO DE LEI N!!3.219, DE 2000
(Do Sr. Pompeo de Mattos)

Estabelece condições para percep
ção de pagamento pelas empresas pres
tadoras de serviços, contratadas pela ad
ministração pública.

(Apense-se ao Projeto de Lei nº 1.292,
de 1995)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º As empresas contratadas pela adminis

tração pública federal, estaduais e municipais, direta
e indireta, deverão comprovar previamente os paga
mentos que lhes são devidos pelos serviços presta
dos, o cumprimento das obrigações sociais e traba-



LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

LEI N2 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993
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Ihistas, referente a empregados incumbidos da exe- para a exploração da mão-de-obra e o enriquecimen-
cução dos referidos serviços. to ilícito e 5em causa de alguns empresários.

§ 1º A comprovação mencionada no 'caput de- Os mecanismos de controle propostos neste
verá ocorier na periodicidade em que os mesmos se projeto de lei, de preencher requisito legal de manu-
realizem. tenção pelo contratado durante toda a execução do

§ 2º Para os efeitos desta lei, entende-se por ~~ntr~to, d~ t~das as .c?nd~ções ~e ~abilitação e qua-
obrigações sociais e trabalhistas: hflcaçao eXigidas na IIcltaçao (lei n- 8.666/93, art. 55,

) t d I" . 'd d' XIII), cria a possibilidade da verificação contínua da
I . ~ o pagar:nen ~ ~s;a ~~~s, consl eran o In- regularidade da situação da empresa com seus em-

c uSlve o cumpr:men o e ISSI Ias; pregados. Se não tiver o poder de coibir de forma ab-
b) o pagamento das parcelas incontroversas em soluta a prática de atos lesivos aos direitos dos traba-

caso de rescisão de contrato de trabalho; Ihadores, resguardará os princípios a que se subordl:..
c) o recolhimento do Fundo de Garantia por na a ação administrativa, em especial os princípios da

Tempo de Serviço; legalidade e moralidade.

d) o recolhimento de contribuições previdenciá- Sala das Sessões, 26 de abril de 2000. - Pom-
rias.' , peo de Mattos, Deputado Federal, Vice-Líder da

Bancada do PDT.Art. 2º O Poder Executivo regulamentará a lei
n'o prazo de I)oventa dias cóntado da data de sua pu
blicação.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrá-
rio.

Justificação

A administração pública tem habitualmente se
utilizado de empresas prestadoras de serviços para a
execução de tarefas não especializadas tais como
limpeza e segurança. Pela natureza dos serviços
prestados por estas empresas, que não exigem inves
ti,mentos expressivos para a constituição do capital
social e início das atividades, e ainda, considerando
que o capital fundamental delas é a mão-de-obra cap
tada entre o segmento da população não qualificada,
tem sido fácil a sua organização e instituição.

São justamente estas as empresas -mais de
mandadas na Justiça do Trabalho, o que pode ser
comprovado pela grande quantidade de ações' judici
ais causadas pelo atraso ou não-pagamento de salá
rios dos empregados, fechamento das empresas e
desaparecimento de seus dirigentes.

A lei de Licitações.(lei Federal nº 8.666, de 21
de junho de 1993), muito embora exima a administra
ção pública de responsabilidade pela inadimplência
dos contratados com referência aos encargos traba
lhistas, fiscais e comerciais, estabelece a responsabi
lidade solidária com o contratado pelos encargos pre
videnciários. Ainda que a responsabilidade legal não
seja atribuída 'integralmente à administração, faz-se
necessário que providências sej€' n adotadas para
evitar que, mesmo involuntariamente, esta contribua

Regulamenta o art. 37, inciso XXI,
da Constituição Federal, institui normas
para licitações e contratos da administra
ção pública e dá outras providências.

CAPíTULO '"
Dos Contratos

SEÇÃO I
Disposições Preliminares

Art. 55. São cláusulas necessárias em todo con
trato as que estabeleçam:

I - o objeto e seus elementos característicos;
11- o regime de execução ou a forma de forneci

mento;
111 - o preço e as condições de pagamento, os

critérios, data-base e periodicidade do reajustamento
de preços, os critérios de atualização monetária entre
a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo
pagamento;

IV - os prazos de inicio de etapas de execução,
de conclusão, de entrega, de observação e de recebi
mento definitivo, conforme o caso;

V - o crédito pelo qual correrá a despesa, com a
indicação da classificação funcional programática e
da categoria econômica;



"Art. 10 .
"§ 4º-A. Os estabelecimentos e atividades priva

dos ou públicos sujeitos ao disposto no caput devem
afixar placa, em dimensões e local que assegurem a
visibilidade pelo público em geral, da qual constem
data de emissão e prazo:

1- da licença de instalação, durante toda a fase
de implantação;

11 - da licença de operação, depois da fase de
implantação.

"Parágrafo único. No caso de estabelecimentos
e atividades dos quais se exige Estudo Prévio de
Impacto Ambiental - EIA-, como requisito para a li
cença prévia, a data de aprovação do ElA pelo órgão
competente constará também das placas afixadas na
forma dos incisos I e 11:' (AC)

Art. 3º Esta lei entra em vigor em noventa dias,
contados da data de sua publicação.

Justificação

O presente projeto de lei visa à publicização das
informações sobre o licenciamento ambiental. Ao cri
ar-se a exigência de que os empreendimentos te
nham afixadas placas com informações sobre as li
cenças ambientais outorgadas pelos 6rgãós ambien
tais competentes, facilita-se sobremaneira o controle
referente ao cumprimento das exigências da legisla
ção, ambiental não apenas pelo Poder Público, mas
também pela população em geral. Faz-se relevante
dizer que a publicidade é um dos princípios básicos
que norteiam o Direito Ambiental.

O licenciamento ambiental, apesar de ser um dos
instrumentos mais importantes previstos pela Lei da Po
lítica Nacional do Meio Ambiente, não tem tido a aplica
ção necessária. Não raro, requer-se licença ambiental
apenas dos empreendimentos de grande porte, quando
ela deve ser exigida, pela lei, de todo estabelecimento e
atividade efetiva ou potencialmente poluidor, ou capaz
de causar degradação ambiental. O Estudo Prévio de
Impacto Ambiental, em decorrência da definição da
Constituição Federal, é imposição relativa apenas aos
empreendimentos que gerem potencialmente significa
tivo impacto ambiental, não a licença ambiental, que
tem uma aplicação muito mais ampla.

Diante da grande relevância da medida proposta,
contamos com o pleno apoio de nossos ilustres pares
no aperfeiçoamento e aprovação deste projeto de lei.

Sala das Sessões, 14 de junho de 2000. - Depu
tado Luiz Bittencourt.

PROJETO DE LEI Nº 3.220, DE 2000
(Do Sr. Luiz Bittencourt)

Altera o art. 1º da Lei nº 6.938, de 31
de agosto de 1981.

(Às Comissões de Defesa do Consu
midor, Meio Ambiente e Minorias; e de
Constituição e Justiça e de Redação (art.
54) - art. 24, 11.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei altera o art. 1ºda Lei nº 6.938, de

31 de agosto de 1981, que "dispõe sobre a Política
Nacional de Meio Ambiente, seus fins e mecanismos
de formulação e aplicação, e dá outras providências",
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VI - as garantias oferecidas para assegurar sua acrescentando exigência relativa ao licenciamento
plena execução, quando exigidas; ambiental.

VII - os direitos e as responsabilidades das pa- Art. 2º O art. 1º da Lei nº6.938, de 31 de agosto de
nes, as penalidades cabíveis e os valores das multas; 1981, passa a vigorar acrescido do seguinte § 4!!-A:

VIII - os casos de rescisão;
IX - o reconhecimento dos direitos da Adminis

tração, em caso de rescisão administrativa prevista
no art. 77 desta Lei;

X- as condições de importação, a data e a taxa
de câmbio para conversão, quando for o caso;

XI- a vinculação ao edital de licitação ou ao ter
mo que a dispensou ou a inexigiu, ao convite e à pro
posta do licitante vencedor;

XII - a legislação aplicável à execução do con
trato e especialmente aos casos omissos;

XIII- a obrigação do contratado de manter, du
rante toda execução do contrato, em compatibilidade
com as obrigações por ele assumidas, todas as con
dições de habilitação e qualificação exigidas na licita
ção.

§ 1º (Vetado.)
§ 2º Nos contratos celebrados pela Administra

ção Pública com pessoas trsicas ou jurídicas, inclusi
ve aquelas domiciliadas no estrangeiro, deverá cons
tar necessariamente cláusula que declare competen
te o foro da sede da Administração para dirimir qual
quer questão contratual, salvo o disposto no § 6º do
art. 32 desta Lei.

§ 3º No ato da liquidação da despesa, os servi
ços de contabilidade comunicarão, aos órgãos incum
bidos da arrecadação e fiscalização de tributos da
União, Estado ou Município, as características e os
valores pagos, segundo o disposto no art. 63 da Lei nº
4.320, de 17 de março de 1964.



DOS INSTRUMENTOS DA pOLfTICA NACIONAL
DO MEIO AMBIENTE
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA tigo anterior, além das que forem oriundas do próprio
PELA COORDENAÇÃO DE ESTUDOS CONAMA.

LEGISLATIVOS - CeDI § 1º A fiscalização e o controle da aplicação de

LEI N!l6.938 DE 31 DE AGOSTO DE 1981 crit~rios, n~rmas e padrões de qual~dade am~iental
, serao exercidos pelo IBAMA, em carater supletivo da

Dispõe sobre a Política Nacional do atuação do órgão estadual e municipal competentes.
Meio Ambiente, seus fins e mecanismos § 2º Inclui-se na competência da fiscalização e
de formulação e aplicação, e dá outras controle a análise de projetos de entidades, públicas
providências. ou privadas, objetivando a preservação ou a recupe

ração de recursos ambientais, afetados por proces
sos de exploração predatórios ou poluidores.

Art. 10. A construção, instalação, ampliação e
funcionamento de estabelecimentos e atividades utili
zadoras de recursos ambientais, considerados efetiva
e potencialmente poluidores, bem como os capazes,
sob qualquer forma, de causar degradação ambien
tal, dependerão de prévio licenciamento de órgão es
tadual competente, integrante do Sistema Nacional
do Meio Ambiente - SISNAMA, e do Instituto Brasilei
ro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováve
is -IBAMA, em caráter supletivo, sem prejuízo de ou
tras licenças exigíveis.

"Artigo com redação determinada pela Lei n!l 7.804, de 18
de julho de 1989.

§ 1º Os pedidos de licenciamento, sua renova
ção e a respectiva concessão serão publicados no
jornal oficial do Estado, bem como em um periódico
regional ou local de grande circulação.

§ 2º Nos casos e prazos previstos em resolução
do CONAMA, o licenciamento de que trata este artigo
dependerá de homologação do IBAMA.

§ 3º O órgão estadual do meio ambiente e o
IBAMA, este em caráter supletivo, poderão, se neces
sário e sem prejuízo das penalidades.pecuniáriaaca
bíveis, determinar a redução das atividades gerado
ras de poluição, para manter as emissões gasosas,
os efluentes líquidos e os resíduos sólidos dentro das
condições e limites estipulados no licenciamento con
cedido.

§ 4º Compete ao Instituto Brasileiro do Melo
Ambiente e Recursos Naturais Renováveis -IBAMA,
o licenciamento previsto no caput deste artigo, no
caso de atividades e obras com significativo impacto
ambiental, de âmbito nacional ou regional.

"§ 4!1 com redação determinada pela Lei n!l 7.804, de
8-7-1989.

Art. 11. Compete ao IBAMA propor ao CONAMA
normas e padrões para implantação, acompanha
mentº e fiscalização do licenciamento previsto no ar-

PROJETO DE LEI N2 3.221, DE 2000
(Do Sr. Airton Dipp)

Permite a dedutibilidade dos desem
bolsos relativos ao emprego doméstico,
nas condições que estabelece.

(Apense-se ao Projeto de Lei nº 1.093,
de 1999)

O Congresso Nacional, com base nos arts. 48,
inciso I, e 61, da Constituição Federal, decreta:

Art. 1ºEsta Lei trata de incentivo fiscal no âmbito
do Imposto de Renda das pessoas físicas.

Art. 2º Poderão ser deduzidos, na declaração de
rendimentos do empregador, os valores correspon
dentes a até trinta por cento dos pagamentos efetua
dos, no ano-calendário, a título de salários e encargos
sociais, a empregado doméstico contratado com ob
servância da legislação trabalhista.

Art. 3º A dedução a que se refere o artigo prece
dente fica limitada ao máximo de treze desembolsos
por ano-calendário ou a montante correspondente ao
número de meses_.em..que_a..relaçãD.-contratuaIJligo_-_
rou, se inferior àquele período.

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Justificação

Os níveis de desemprego e de subemprego
com que se defronta a sociedade brasileira impõem a
adoção de instrumentos capazes de, ao menos, redu
zir seus danosos efeitos.

Ademais, a recessão e o arrocho salarial ora vi
gentes pressionam sobremaneira a classe média,
principal fonte de oferta de inúmeras atividades do
mésticas,-a..envolver diversas categorias.-profissiona
is, tais como: cozinheira, faxineira, lavadeira, auxiliar
de enfermagem etc.



Seção VIII
Do Processo legislativo

TITULO IV
Da Organização dos Poderes

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDi

, CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

CAPíTULO I
Do Poder Legislativo

... : .
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A possibilidade de deduzir no Imposto de Renda V - limites do território nacional, espaço aéreo e
anual os gastos efetuados pelas pessoas ffsicas com marítimo e bens do domínio da União;
a contratação de empregados domésticos, a par de VI - incorporação, subdivisão ou desmembra-
ampliar o mercado de trabalho,. permite a regulariza- mento de áreas de Territórios ou Estados, ouvidas as
ção das relações de emprego. respectivas Assembléias legislativas;

Trata-se tão-somente de medida isonômica, VII - transferência temporária da sede do Go-
haja vista a legislação do mesmo imposto, quando vemo Federal;
aplicada às pessoas jurídicas. VIII- concessão de anistia;

De modo a evirar fraudes fiscais, estabelece- IX - organização administrativa, judiciária, do
ram-se limites tanto de valores (trinta por cento), Ministério Público e da Defensoria Pública da União e
como de parcelas anuais, prevendo-se o pagamento dos Territórios e organização judiciária, do Ministério
constitucional do 13º salário. Público e da Defensoria Pública do Distrito Federal;

Por ser justo e oportuno, conto com o apoio dos X - criação, transformação e extinção de car-
nobres Pares desta Casa para a aprovação do pre- gos, empregose funções pÚblicas;

sente projeto de lei. XI - criação, estruturaçao e atnbuições dos Mi-
Sala das Sessões, 14 de junho de 2000. - Depu- nistérios e órgãos da administração pública;

tado Airton Dipp. XII- telecomunicações e radiodifusão;

XIII - matéria fmanceira, cambial e monetária,
instituições fmanceiras e suas operações;

XIV - moeda, seus limites de emissão, e mon
tante da divida mobiliária federal.

XV - fixação do subsidio dos Ministros do Su
premo Tribunal Federal, por lei de iniciativa conjunta
dos Presidentes da República, da Câmara dos Depu
tados, do Senado Federal e do Supremo Tribunal Fe
deral, observado o que dispõem os arts. 39, § 40, 150,
LI, 153, L11, e 153, § 20, -

• Inciso XV acrescido pela Emenqa Constitucional n!! 19,
de 4-6-1998.

Seção 11
Das Atribuições do Congresso Nacional

Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a
sanção do Presidente da República, não exigida esta
para o especificado nos artigos 49, 51 e 52, dispor so
bre todas as matérias de competência da União, es
pecialmente sobre:

1- sistema tributário, arrecadação e distribuição
de rendas;

11 - plano plurianual, diretrizes orçamentárias,
orçamento anual, operações de crédito, dívida públi
ca e emissões,de curso forçado;

111- fixação e modificação do efetivo das Forças
Armadas;

IV planos e programas nacionais, regionais e
setoriais de desenvolvimento;

Subseção JII
Dasteis-

Art. 61. A iniciativa das leis complementares e
ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da
Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do
Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao
Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores,
ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na
forma e nos casos previstos nesta Constituição.

§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente da
República as leis que:

I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças
Armadas;

11 - disponham sobre:
a) criação de cargos, funções ou emprego-s--pLr;-

blicos na administração direta e autárquica ou au
mento de sua remuneração;



Justificação

1 - A limitação existente na Lei que impede a
contratação de pessoal para preenchimento de vacân
cias decorrentes de aposentadorias, demissões e fale
cimentos tem o objetivo de reduzir custos com pessoal.

2 - Os recentes programas conjuntos do Minis·
tério da Saúde e do Ministério -da Educação alocam
recursos especiais para os Hospitais Universitários
com a finalidade inclusive de reposição de pessoal.

3 - A limitação representada pelo dispositivo le
gai que se quer alterar ficou, portanto, em dissonân
cia com as metas governamentais: por um lado desti
nam-se recursos para completar os quadros e por ou
tro lado a lei proíbe que os recursos sejam aplicados
no fim a que se destinam.

4 - A alternativa ''teórica'' de uso das fundações
para contratação de pessoal tem esbarrado na legis
lação. Sistematicamente tal medida vem sendo con
trariada pelo TCU que, apesar de reconhecer a imen
sa dificuldade porque passam os hospitais universitá
rios, recomenda sobre a "necessidade de adoção
imediata de providências para solução dos problemas
enfrentados na área de pessoal", evitando desta for
ma se reitere ações que contrariam a legislação perti
nente. Neste sentido, dentre tantas decisões daquela
Corte de Contas, podemos citar das mais recentes:
Acórdão nº 055/2000 - TCU - Plenário - DOU de
25-4-2000; Decisão nº 211/2000 - TCU - Plenário 
DOU de 25-4-2000; Decisão nº 321/2000 - TeU 
Plenário - DOU de 4-5-2000.

5 - Nos últimos tempos, os hospitais universitári
os, através de convênios com o Ministério da Saúde,
mais especificamente, estão sendo contemplados
com repasse de verbas, com exigência, em contrapar
tida, de cumprimento de determinado padrão de quali
dade, que requer, por isto mesmo. a contratação de
pessoal, sendo que novamente esbarra-se na questão
de ordem legal- proibição de realização de concurso e
nomeação ou contratação por forma excetuada.

Os hospitais universitários estão engajados em
"Programas e ações de governo" como:

I - "Programa Interministerial de Reforço à Ma
nutenção dos Hospitais Universitários Federais", que
prevê auxílio semestral, tendo como critério - a) de
sempenho e b) comprometimento da receita com ter·
ceirização de pessoal. Ambos os critérios têm estreita

PROJETO DE LEI Nº 3.222, DE 2000
(Do Sr. Nelson Marchezan)

Altera o art. 2º, da Lei n° 9.849, de 26
de outubro de 1999, que "Alte~a os arts.
2º, 39, 42, se, 6e, 72 e ge da Lei n 8.745, de
9 de dezembro de 1993, que dispõe sobre
a contrataçâo por tempo determinado
para atender à necessidade temporária
de excepcional interesse público, e dá
outras providências".

(Às Comissões de Trabalho, de Admi
nistração e Serviço Público; de Finanças e
Tributação (art. 54); e de Constituição e Jus
tiça e de Redação (art. 54) - art. 24,11.)

VI - atividades:

* Alínea "t" acrescida pela Emenda Constitucional nº 18,
de 5-2-1998.

§ 22 A iniciativa popular pode ser exercida peJa
apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de
lei subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitora
do nacional, distribuído pelo menos por cinco Esta
dos, com não menos de três décimos por cento dos
eleitores de cada um deles.

32898 Sábado 17 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2000

b) organização administrativa e judiciária, maté- d) finalísticas do Hospital das Forças Armadas e
ria tributaria e orçamentária, serviços públicos e pes- dos Hospitais Universitários das Instituições Federais
soaI da administração dos Territórios; de Ensino Superior;".

c) servidores públicos da União e Territórios, Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
seu regime jurídico. provimento de cargos, estabilida- publicação.
de e aposentadoria;

* Allnea "e" com redação dada peJa Emenda Constitucio
nal nº 18, de 5-2-1998.

d) organização do Ministério Público e da De
fensoria Pública da União, bem como normas gerais
para a organização do Ministério Público e da Defen
soria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos
Territórios;

e) criação, estruturação e atribuições dos Minis
térios e órgãos da administração pública;

f) militares das Forças Armadas, seu regime ju
rídico, provimento de cargos, promoções, estabilida
de, remuneração, reforma e transferência para are·
serva.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 2º, inciso VI, alínea d, da Lei n'

9.849, de 26 de outubro de 1999, passa a vigorar com
a seguinte redação:

"Art. 2º .



VI - atividades:
a) especiais nas organizações das

Forças Armadas para atender à área indus
trial ou a encargos temporários de obras e
serviços de engenharia;

b) de identificação e demarcação de
senvolvidas pela Funai;

c) de análise e registro de marcas e
patentes pelo Instituto Nacional da Proprie
dade Industrial -INPI;

d) finalísticas do hospital das Forças
Armadas;

e) de pesquisa e desenvolvimento de
produtos destinados à segurança de sistemas
de informações, sob responsabilidade do Cen
tro de Pesquisa e Desenvolvimento para a Se
gurança das Comunicações - CEPESC;

f) de vigilância e inspeção, relaciona
das à defesa agropecuária, no âmbito do
Ministério da Agricultura e do Abastecimen
to, para atendimento de situações emergen
ciais ligadas ao comércio internacional de
produtos de origem animal vu vegetal ou de

111 - realização de recenseamentos e
outras pesquisas de natureza estatística
efetuadas pela Fundação Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística - IBGE;

Altera os arts. 2!!, 3!!, 4!!, 5!!, 6!!, 7!! e 9!!
da Lei n!! 8.745, de 09 de dezembro de
1993, que dispõe sobre a contratação por
tempo determinado para atender à ne
cessidade temporária de excepcional in~

teresse público, e dá outras providênci~

as.

Art. 1!! Os arts. 2º, 3!!, 4!!, 5Q, 6!!, 7º e 9!!
da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993,
passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 2!! ..

Faço saber que o Presidente da República ado
tou a Medida Provisória nº 1.887-46, de 1999, que o
Congresso Nacional aprovou, e eu, Antonio Carlos
Magalhães, Presidente, para os efeitos do disposto
no parágrafo único do art. 62 da Constituição Federal,
promulgo a seguinte lei:

gia.
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relação com recursos humanos, pela expansão de LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
serviço e atendimento à demanda reprimida; PELA COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

11- "Programas emergenciais de atenção à saú- LEGISLATIVOS - CeDI

de da população em regime de mutirão"; LEI N!! 9.849, DE 26 DE OUTUBRO DE 1999.
111- "Contratos de metas a serem estabelecidos

junto aos gestores SUS, para o recebimento do fator
incentivo ao desenvolvimento do ensino e pesquisa·
FIDEPS, previsto em Portaria nº 779/99".

Neste caso, em relação ao hospital universitário
de Santa Maria, por exemplo, foram solicitadas metas
como:

- aumento de consultas especializadas;

- expansão da UTI de adulto de 6 para 10 leitos;

- atendimento de alta complexidade em trauma-
tologia;

- oferecimento de tomografia computadorizada
em até 6 meses;

- ampliação do serviço de hemodiálise;

- atendimento à demanda reprimida em radiolo-

6. Ainda em relação aos citados Programas e
Ações de Governo, o hospital universitário está enga
jado na elaboração e integração efetiva de políticas
regionais de saúde, para referência em urgência e
émergência e gestação de alto risco.

Por igual, para implementar tais ações, numa
área que envolve 46 municípios e uma população es

.timada em 1.152.364 habitantes, não há disponibili
dade de recursos humanos.

Tudo isto, sem falar na necessidade premente
da criação de novos serviços e introdução de novas
tecnologias, indispensáveis para hospitais do porte
do HUSM, bem assim dos demais hospitais universi
tários que realizam o ensino e a pesquisa.

7 - Tem-se, assim, de um lado, a demanda repri
mida, em relação aos pacientes, pela impossibilidade
dos hospitais utilizarem toda a sua estrutura; de outro,
o recebimento de verbas, quando os órgãos conve
nentes impõem metas que incluem, inclusive, a con
tratação de pessoal; e, de outro, ainda, a legislação
atual que nega a possibilidade de contratação a qual
quer título.

Diante do exposto e da conveniência e oportuni
dade da proposta de alteração da lei mencionada,
contamos com o apoio dos Senhores Parlamentares
para a aprovação do presente Projeto de Lei.

Sala das Sessões, em 14 de junho de 2000. 
D~putado Nelson Marchezan.



11 - até vinte e quatro meses, nos ca
sos dos incisos 111 e VI, alíneas "b" e "e", do
art. 22;

111 - doze meses, nos casos dos inci
sos IV e VI, alíneas "c", "d" e ''f', do art. 2º;

§ 22 A contratação de pessoal, nos ca
sos do professor visitante referido no inciso
IV e dos incisos V e VI, alíneas "a", "e", "d",
"e" e "g", do art. 22, poderá ser efetivada à
vista de notória capacidade técnica ou cien
tífica do profissional, mediante análise do
curriculum vitae." (NR)

"Art. 42 .
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iminente risco à saúde animal, vegetal ou § 52 No caso do inciso VI, alínea "g",
humana; no art. 2º, os contratos poderão ser prorro-

g) desenvolvidas no âmbito dos proje- gados desde que o prazo total não ultrapas-
tos do Sistema de Vigilância da Amazônia - se oito anos.
SIVAM e do Sistema de Proteção da Ama- § 6º No caso do inciso VI, alínea "d", do
zônia - SIPAM. art. 22, os contratos poderão ser prorrogados

§ 1!! A contratação de professor substi- desde que o prazo total não ultrapasse vinte e
tuto a que se refere o inciso IV far-se-á ex- quatro meses, salvo os contratos vigentes,
clusivamente para suprir a falta de docente cuja validade se esgote no máximo até de-
da cArreira, decorrente de exoneração ou zembro de 1999, para os quais o prazo total
demissão, falecimento, aposentadoria, afas- poderá ser de até trinta e seis meses." (NR)
_tamento para capacitação e afastamento ou "Art. 5º As contratações -somente pode-
licença de concessão obrigatória. rão ser feitas com observância da dotação or-

§ 22 As contratações para substituir çamentária específica e mediante prévia auto-
professores afastados para capacitação fi- rização do Ministro de Estado do Planejamen-
cam limitadas a dez por cento do total de to, Orçamento e Gestão e do Ministro de Esta-
cargos de docentes da carreira constante do do sob cuja supervisão se encontrar o órgão
quadro de lotação da instituição." (NR) ou entidade contratante, conforme estabeleci-

"Art. 32 do em regulamento." (NR)
"Art. 6º .
§ 12 Excetua-se do disposto no caput

deste artigo a contratação de professor
substituto nas instituições federais de ensi
no, desde que o contratado não ocupe car
go efetivo, integrante das carreiras de ma
gistério de que trata a Lei n2 7.596, de 10 de
abril de 1987, e condicionada à formal com
provação da compatibilidade de horários.

§ 2º Sem prejuízo da nulidade do contra
to, a infração do disposto neste artigo importa
rá responsabilidade administrativa da autorida
de contratante e do contratado, inclusive, se
for o caso, solidariedade quanto à devolução
dos valores pagos ao contratado." (NR)

"Art. 72 ..

§ 12 Nos casos dos incisos 111 e VI, alí
nea "b", do art. 2º, os contratos poderão ser
prorrogados desde que o prazo total não ex
ceda vinte e quatro meses.

§ 22 Nos casos dos incisos V e VI, alí
nea "a", do art. 2º, os contratos poderão ser
prorrogados desde que o prazo total não ul
trapasse quatro anos.

§ 3º Nos casos dos incisos IV e VI, alíne
as "e" e "f', do art. 22 , os contratos poderão ser
prorrogados pelo prazo de até doze meses.

§ 42 Os contratos de que trata o inciso
IV do art. 2º, celebrados a partir de 30 de
novembro de 1997 e vigentes em 30 de ju
nho de 1998, poderão ter o seu prazo de vi
gência estendido por até doze meses.

111 - no caso do inciso 111 do art. 2º.
quando se tratar de coleta de dados, o valor
da remuneração poderá ser formado po~

unidade produzida, desde que obedecido ao
disposto no inciso 11 deste artigo.

...................................................." (NR)

"Art. 9º ..

'" - ser novamente contratado, com
fundamento nesta lei, antes de decorridos
vinte e quatro meses do encerramento de
seu contrato anterior, salvo na hipótese pre
vista no inciso I do art. 2º, mediante prévia
autorização, conforme determina o art. 5º.

. (NR).
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Art. 2º Os contratos por tempo determinado, ce- se público, nos termos do inciso IX do
lebrados: art. 37 da Constituição Federal, e dá ou..

1-com fundamento no art. 17 da Lei nº8.620, de tras providências.
5 de janeiro de 1993, poderão ser prorrogados por O Presidente da República, faço saber que o Con-
doze meses; gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:

11 - para combate a surtos endêmicos, de que Art. 1º Para atender à necessidade temporária
trata o art. 2º, inciso 11, da Lei nº8.745, de 1993, pode- de excepcional interesse público, os órgãos da Admi-
rão ser, excepcionalmente, prorrogados até 30 de ju- nistração Federal direta, as autarquias e as funda-
nho de 1999; ções públicas poderão efetuar contratação de pesso-

111- para atividades de análise e registro de marcas ai por tempo determinado, nas condições e prazos
e patentes- pelo Inpi, de que trata o art. 2º, inciso VI, alf- previstos nesta lei.
nea "c", da Lei nº8.745, de 1993, poderão ser, excepcio- Art. 2º Considera-se necessidade temporária de
nalmente, prorrogados até 31 de dezembro de 1997; excepcional interesse público:

IV - pela Fundação Nacional de Saúde, para ati- I - assistêr:cia a situações de calamidade pública;
vidades especfficas da saúde indfgena no Distrito Sa- /I - combate a surtos endêmicos;
nitário Yanomami, com fundamento nos arts. 232 a 11I - realização de recenseamentos;
235 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, vi- IV - admissão de professor substituto e profes-
gentes em,15 de abril de 1997, poderão ser prorroga- sor visitante;
dos até 30 de junho de 1999; V - admissão de professor e pesquisador visi-

V - com fundamento no art. 5º, § 1º, da Lei nº tante estrangeiro;
9.032, de,28 de abril de 1995, poderão, excepcionalmen- VI - atividades especiais nas organizações das
te, a partir de 28 de junho de 1997, ser prorrogados ou Forças Armadas para atender a área industrial ou a en-
renovados, até o limite de quatrocentos prestadores de cargos temporários de obras e serviços de engenharia.
serviços, e com vigência até 31 de dezembro de 1998. Art. 3º O recrutamento do pessoal a ser contra-

Art.3º Excepcionalmente, o Ministério do Exér- tado, nos termos desta lei, será feito mediante pro-
cito poderá contratar, até 15 de abril de 1997, pelo cesso seletivo simplificado sujeito a ampla divulga-
prazo de até doze meses, professores de ensino de ção, inclusive através do Diário Oficial da União,
1º e 2º graus e técnicos em ensino e orientação edu- prescindindo de concurso público.
cacional para atender as necessidades dos Colégios § 1º A contratação para atender às necessida-
Militares, observado o disposto no art. 5º da Lei nº des decorrentes de calamidade pública prescindirá
8.745, de 1993. de processo seletivo.

§ 1º Os contratos de professores de ensino de § 2º A contratação de pessoal, nos casos dos in-
1º e 2º graus de que trata o caput deste artigo pode- cisos V e VI do art. 2º, poderá ser efetivada à vista de
rão ser prorrogados até 31 de dezembro de 1998. notória capacidade técnica ou cientrfica do profissio-

§ 22 Fica autorizado o Ministério do Exército a ce- nal, mediante análise de curriculum vitae.
I~brar contrato~ n.?v~s deprofessores de ensino de 1º e Art. 4º As contratações serão feitas por tempo
2- gl'S:u~, ~om vlgencla ate 31 de dezembro de 1998, em determinado e improrrogável, observados os seguin-
~ubstitUlç~O aos contratos de que trata ,o caput,d~ste a~- tes prazos máximos:
tJ~O que nao forem prorrogados, re~peltado o limite mB:- 1_seis meses, no caso dos incisos Ie " do art. 2º;
xlmo de duzentos e quarenta e dOIS, correspondente a 11 _ doze meses no caso do inciso 11I do art. 22.
soma de contratos prorrogados e novos, '. . º. '

Art 40 F' I'd d t t' d 11I - doze meses, no caso do InCISO IV do art. 2 ,. - Icam conva I a os os a os pra Ica os, ' ,
com base na Medida Provisória nº 1.887-45, de 27 de IV - ale quatro anos, nos casos dos mClsos V e
agosto de 1999. VI do art.,2-. " . ,

Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua pu- Paragrafo Unl<:o. Nos casos dos InCISOS V e VI,
blicação. os contratos_poderao ser prorrogados desde que o

Art.6º Revoga-se o parágrafo único do art. 5º da prazo total
o
nao ultrapas~e quatro anos. _ ,

Lei nº 8.745 de 9 de dezembro de 1993. Art. 5-!'s ~ontrataçoe~somente p~~erao serf~itas
, . . com observancla da dotaçao orçamentana especfflca e

o Congresso N~acl~nal, emo26 de ou~u~ro de 1999, mediante prévia autorização do Ministro de Estado ou do
178- da In~ependencla e 11 ~- da Republlca. - Sena- Secretário da Presidência da República sob cuja super-

.dor AntOniO Carlos Magalhaes. visão se encontrar o órgão ou entidade contratante.
LEI N!! 8.745, DE 09 DE DEZEMBRO DE 1993. Parágrafo único. Os órgãos ou entidades contra-

Dispõe sobre a contratação por tem- tantes encaminharão à Secretaria da Administração
po determinado para atender à necessi- Federal, para controle da aplicação do disposto nesta
dade temporária de excepcional interes- lei, cópia dos contratos efetivados.
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Art. 6º É proibida a contratação, nos termos des
ta lei, de servidores da Administração direta ou indire
ta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municfpios, bem como de empregados ou servidores
de suas subsidiárias e controladas.

Parágrafo único. Sem prejufzo da nulidade do
contrato, a infração do disposto neste artigo importará
na responsabilidade administrativa da autoridade
contratante e do contratado, inclusive solidariedade
quanto à devolução dos valores pagos ao contratado.

Art. 7º A remuneração do pessoal contratado
nos termos desta lei será fixada:

I - nos casos do inciso IV do art. 2º, em importân
cia não superior ao valor da remuneração fixada para os
servidores de final de carreira das mesmas categorias,
nos planos de retribuição ou nos quadros de cargos e
salários do órgão ou entidade contratante;

11-nos casos dos incisos Ia 111, V e VI do art. 2º, em
importância não superior ao valor da remuneração cons
tante dos planos de retribuição ou nos quadros de cargos
e salários do serviço público, para servidores que de
sempenhem função semelhante, ou, não existindo a se
melhança, às condições do mercado de trabalho.

. Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo,
não se consideram as vantagens de natureza indivi
duai dos servidores ocupantes de cargos tomados
como paradigma.

Art. 8º Ao pessoal contratado nos termos desta
lei aplica-se o disposto na Lei nº 8.647, de 13 de abril
de 1993.

Art. 9º O pessoal contratado nos termos desta
lei não poderá:

I - receber atribuições, funções ou encargos
não previstos no respectivo contrato;

11- ser nomeado ou designado, ainda que a titu
lo precário ou em substituição, para o exercfcio de
cargo em comissão ou função de confiança;

111- ser novamente contratado, com fundamento
nesta lei, salvo na hipótese prevista no inciso I do art.
2º, mediante prévia autorização do Ministro de Esta
do ou Secretário da Presidência competente.

Parágrafo único. A inobservância do disposto
neste artigo importará na rescisão do contrato nos ca
sos dos incisos I e 11, ou na declaração da sua insub
sistência, no caso do inciso 111, sem prejufzo da res
ponsabilidade administrativa das autoridades envolvi
das na transgressão.

Art. 10. As infrações disciplinares atribuidas ao
pessoal contratado nos termos desta lei serão apura
das mediante sindicância, conclufda no prazo de trin
ta dias e assegurada ampla defesa.

Art. 11. Aplica-se ao pessoal contratado nos termos
desta lei o disposto nos arts. 53 e 54; 57 a 59; 63 a 80; 97;

104 a 109; 110, incisos, I, in fine, e 11, parágrafo único, a
115; 116, incisos I a V, alfneas a e c, VI a XII e parágrafo
único; 117, incisos I a VI e IX a XVIII; 118 a 126; 127, inci
sos I, 11 e 111, a 132, incisos I a VII, e IX a XIII; 136 a 142, in
cisos I, primeira parte, a 111, e §§ 1º a 4º; 236; 238 a 242,
da Lei nº8.112, de 11 de dezembro de 1990.

Art. 12. O contrato firmado de acordo com esta
lei extingüir-se-á, sem direito a indenizações:

I - pelo término do prazo contratual;
11 - por iniciativa do contratado.
§ 1º A extinção do contrato, nos casos do inciso

11, será comunicada com a antecedência mínima de
trinta dias.

§ 2º A extinção do contrato, por iniciativa do ór
gão ou entidade contratante, decorrente de conve
niência administrativa, importará no pagamento ao
contratado de indenização correspondente à metade
do que lhe caberia referente ao restante do contrató:'

Art. 13. O art. 67 da Lei nº7.501, de 27 de julho de
1986, alterado pelo art. 40 da Lei nº8.028, de 12 de abril
de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 67. As relações trabalhistas e previdenciári
as concernentes aos auxiliares locais serão regidas
pela legislação vigente no país em que estiver sedia
da a repartição.

§ 1º Serão segurados da previdência social bra
sileira os auxiliares locais de nacionalidade brasileira
que, em razão de proibição legal, não possam filiar-se
ao sistema previdenciário do pais de domicflio.

§ 2º O Poder Executivo expedirá, no prazo de
noventa dias, as normas necessárias à execução do
disposto neste artigo."

Art. 14. Aplica-se o disposto no art. 67 da Lei nº
7.501, de 27 de julho de 1986, com a redação dada
pelo art. 13 desta lei, aos auxiliares civis que prestam
serviços aos órgãos de representação das Forças
Armadas Brasileiras no exterior.

Art. 15. Aos atuais contratados referidos nos
arts. 13 e 14 desta lei é assegurado o direito de opção,
no prazo de noventa dias, para permanecer na situa
ção vigente na data da publicação desta lei.

Art. 16. O tempo de serviço prestado em virtude
de contratação nos termos desta lei será contado
para todos os efeitos.

Art. 17. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 18. Revogam-se as disposições em contrá
rio, especialmente os arts. 232 a 235 da Lei nº 8.112,
de 11 de dezembro de 1990.

Brasília, em 9 de dezembro de 1993, 172º da
Independência e 105º da República. - ITAMAR
FRANCÕ--=-Romildo Canhim- Arnaldo Leite Pereira.
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ACÓRDÃO N° OSS/2000-TCt.J - PLENÁRIO

Sãbado 17 32903

I.Processo Te na 003.993/1999-0
2.Classc ele: Assunto: VII - Repre~enlaçfi<.)
3. Interessado: Seeex/lVIG '
4.EntidacJe: Universidude Fedcral de Lavras - lV1G
5.Rclutor: ~ini:an> Hund>CI'lo Gui[nal'ães Sout.o
6.RcprcsenlanLe do 1Vlinistério Público: não atuou
7.Uniúaoe Técnica: Sece;'c/MG
8. Acórdão:

VISTOS, l'elatados e discutidos os presentes autos de re
presentação f'orn"luluda por equipe da Seeex/1'v1G sobre irregularidades
deLccladas no decurso de audituria rcalizad.a na Universidade Fcderal
de Lavras~

Consiuerando que. alél"l"l de inú[l"l,eras Calhas de caráter f"01'

11l~11. fonl.lt"1 detectauas \tnpropriedaúcs graves. COITlO: contratação de
crnpr-csa rnediantc Pl-occsso liciLu.t.ól-io realizado en"l nlodalidauc ina.
dequcu.h.l; acréseirnos contratu,lis acinla dos limiles pern"1.ilidos nn Lei
d~ Licitações e Contn.ltos; ajuste co[n f-undª.sj~,o UC apoio crn de
sucordo cnlY'1 C.:~S terrnos da Lei na 8.958/94. c. ainda. eom prazo de
duração il1de.cnninudo c estipulação ~e taxa dc aun"linistn.l.çfio ern
convêni.o· e. p[-orr·oga~iJ:u COIlll alual scn'1 que o respectivo tlditaInento
tellh~l Sido celebrado antes do ténnino úa vigência inicial do n::s
pecl "'0 eOlltl'ulo:

Consider:'l.Tldo que. ouvido enl audiência. o Reitor· da Uni
vCl'sidauc não_ conseguiu elidir as falhas aponladas:

Conslucl-nn,<.lC' os purcc.:crcs da Seccx/IVIG:
AcorclalTl os l'vtiniSlt-OS do Tl-ihunul de Contul-. du União. reu

niuns "In Sessão Plenária. en1.:
~. J. CO[U t-undaJTlento no i nciso IX do ..u-l. 10 d:.t Lei nn

8.443/92 apJ iC:'lr ao Sr. Fubiano Riheiro do V ..\le. Rcitor da UIl i-o_
vc.·siduue Fcderal de L"lvrus. u nll.1 f ta consignada n<> :'U-l. 58. inciso 111.
da rrlcsma lei~ no valor de R$ 5_000.00 (cinco rrlil reais). fixando o
prazo de ] 5 (quinze) dias. a contar da notificaçã.o. para que eCetue e
cornprove perante o Tribunal (art:. 165. inciso IIr. alínea ""a". do
Regin"1.ento Interno). o recolhirllcnto da dívida aos' cof"r'cs du Tesouro
N:..cional. acrescida. dos encargos legais calculados a contar do dia
seguinte :'10 tér"Tlino do prazo ora fixado. até a data_~do et"etivo rc-
colhin-.entn. na f'orrllé:l da lcgislação em vigor; ~-

g_Z. dclcrrni n.ur. corn f'unuarncnle> no art. 28. I. da I_ci na
~.443/92. que a Universidade Pcdcral de r_LLvre.ts elcluc <> dcsconto da
.... ívid..\.. integral 0\.1 p ..u-ccladn. na rClnuneração do rcsponsúvel. caso
não é.\tendida. a n(,")tificaçãu~ o

8.3. auloriz:nr. <.tcsclc lugo. COt" lund..llllcnlo no art. 28_ inciso
11. da 11lCsnl:'1 Lei na R.443/92. lol <.;<.>bran<;a judicial <.lu dí .... icJtl. CasO não
ulcnuida a notjj-icac;fio e não scja possí ....cl il Universidade Federal ele
Lavras adotar a lncdiúa disposta no ilCt"tl 8.2 acin"la:

8.4. nos lCrlnos do 01[-1. 71. inciso IX. du Constituição Fcdcral
c du art. 45 da Lei n° 8.443/92. fixar <> prazo de 15 (quinze> dias para
que o Rcilo.· da Universid:.tue F~eder-:.tl ue Lavrul-o adote :'"lS provic.têncius
Ilccc..·ss:.í.rius no exulo curl1p.-illlcnlo do UI-l. 2<' du L_~i nU 8.066/93.
I-calizando o correspondente processo Ii<.:ilutório pUI'a fi conlnH;:u;ãu

_ serviços de v.ig.ilâJ::Jc-i-a. devendo. couseq,lcnlcrncIlle. (.) conlrato rnan
lid<.> co[n a enlprcsa Solanto Serviços Gerais Llda ser anulado. jl.i que
os ncréscilHOS. incluiúos no n,csrnn c:xll·ap(.')lé.ll-~ull os lill"liles uispo:-;tos
no art. 65. § 1°. da rcCerida Lei de Licitações c Contrat<>s~

R.S. úClel·tTlinar à UnivcrsicJa<.1e Feder-ai de Lavr:'ls que:
8.5. I. nas altcraçõe~ e pl-orrognções de contratos. cumpra

f"ielIllcntc as llOI·111aS Icgais. COITl especial utenção hs seguinles exi
gên<.:ius:

a) t"ornluJuçãc.> de pr·c<.:cUenlc justi '-ic,..:.ltlvu du auloriua<.1e eor11
pctcllle (an. C>5_ <.:upul. c url. 57. ~ 2<>. U~I Lei 8.6(6/93)~

b) n:alização UC pesquisa de 1I1CI"Cado. pa.-"I quc a pron-(?
gaçfie.> <.lo contrale.> assegur-c u obtcnção de c:onc1içc>cs c prc~'os rlll.t1S

vanlajoso:-- pant ..u..1nrinislração;
H.S.2_ IUI rcaliz.a~·fi() ele PI"oc:cdi,nenlo lic.:ilõ.lt<>ri(> na Inod~l

liduclc C~ll". \\c.•·epitc.\ u TH:il~iC:;ãe.>. c..:onvocanc.lt) oullos pOl-.sí"'cis ill
Icn.::s:-.~td(.)s. se",p.·c que não seja obtid..., (~ nÜolc,·C) legal IHíllinlo úe II·ês
pn)pUSlas hahililuuus ú sclcçã..., <,,~U-l. '2'2. ~ 3"'. <.lu Lc:i nO> 8()ó6i9~).

f·cssalvadu a aplicac,;ãc> úessa rcgl-a SC.HllCUlC nas hipc,lescs uc ruanif...·:<lu
dcsinlc.·cs~c dos pa'"lic..:ipunlel-. <>Ll I iCl1il~l<';c.>CS. dc.> Incn:::~u..h., (arl. 2.2. * 7".
da Lei li" R.666/93). desde 'luC (ais ci.·cunsüil1c.:ias CSlCjUlll dc'\ ida-o



IJlen'e justillc.:adus no per-lincnlc pn)<.:cs~o:
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con1 sua
Leis nOs
cláusulas
003/99 c

8.5.3. nos processos de licilaçüo quc busquclll contratur a
prestação dc serviços por tcrccÍI·os. clabo.·c prcvialllcnlc os COITC'S
pnndcntcs P"ojC\OS büsic(.)s c planos de lruhulho. ctn fiel obsct"...·[ulI.:ia
él(.' un,_ 7". § 2°. inciso I. da Lei ·8.666/93~

8.5.4 _ identifique. en"l. t(.)dos os seus contratos. u uouu..ào
orçanlcnlária que cobdrá as despesas assunlidas. conf"onlle dxigido
pelo aI-t. 55. inciso V. da Lei 8.666/93:

8.5.5. doravanlc_ nos C::ISOS enl que houver u-ansferêl\ciu dc
recursos rinancci':os a terceiros nlediante convênio. observe l·igot"o
samente a legislação vigente. com especial atenção aos seguintcs
aspectos: : '

a) identifique claranlentc o PI'UZO de execução do ..ljusle. não
sendo pernlitida ti inclusão de dispositivo de vigência indctcl"I1Jinuda
(art. 1° clc o art. 7<0. inciso UI. da IN/STN/O 1/97)~ . l

b) abstenha-se de estabeleceI' cláusula que conten:!Plé o pa
gaTTlento de tax.u de udn"linistrução ao convenente. ãiife- a expressa
vedação conTiüã. -nõ w,-t. 8°. inciso 1. da IN/STN/01l97;

c) ex.ija do convenente a prestação de contas com as for·
rnalidades e docun1.entos descritos nos urtigos 2~ e 30. todos os seus
incisos c pat-ãgr·afos. da lN/STN/O 1I97~ e

d) na execução dos convênios exija que a entidade eon
veniadu prornova os con'espondentes certames licilat6rios e elabore a...
cláusulas contratuais. de acordo com u legislação f"ederal pertinente a
licitações e contratos (Lei 8.666(93); _

8.6. na formalização de instrun~entos contrat.ualS
fundação de apoio (FAEPE) observe rigorosanl.ente as
8.666/93 e 8.958/94. fazenuo incluir nesses atos todas as
exigidas legahuenle. devendo. nos casos dos contratos n°
004/99. seren"l. prolnovidas as seguintes correções:

a) identificação clara e precisa do ohjeto contratado. uis
critninullclo dctalhada[nente os serviços abrangidos. suas caracterís
ticas e quantidades. confOI"ruc preconiza o al·t.. 55. I. da Lei nO
R.666193; c

b) fixação de cláusula que trate do valor contratado c das
condiçõe~ de pagamento (art. 55. 111. da Lei n° 8_666/93); ,

8_7. nn repactuação de seus contratos de serviços dc nalureu
contínua efetuada nos tennos da IN 18/971MARE. confira se ocorreu
úe fato o aumento de custos alegado pela contratada, por meio de
rninucioso exaJl1e da Planilha de Custos e Formação de Preços apre
sentada. senúo que. caso seja deferido o pedido. tal estudo subsidie as
jusül1e:.\tivll5 rortnulada~ pela autoríuadc cOlnpetcnte;

8.8. no caso do contrato s/nn (concessão de uso de irnóvel ao
L~anco do Bra.sil). in<;lua. cláusula que evidencie o valor do inves
lunento efctuado. abrangen.do todas as condições que serão aplicadas
para é.l sua nnlortizaçüo; -

8.9. nas prorrogações contratuais. subscreva os pertinentes
lCI-nlOS de -nditanlcnto até o ténnino da vigência inicial do acordo.
UJlIa vez que l"ansposta a úata final de sua duração ele é consiucrado
extinto. senuo incabível a prorrogação ou continuidade ele execução
uo nlCSlllc>; -

8.) O. nu cventualidudc de conceder o uso de seus imóveis a
lCI-cciros. a qualquer título. .nedianle as hipóteses legais de con
l_r:.\~a<;ão úil-ct? ohl'õcrve rigorosanlcnte o art. 26. caput e parágrafo
L1l1tCO. da Lc, 8.666/93. prolTIovcndo u autuação do correspondente
processo cotn todl\S tlS fOrlnalidadcs necessárias. a.s quais dizenl. t"es
peito fi puoliciúade Út.l alos. t\ juslific:'llivas da autoridade competente
p<.u-a a celennlçüo do contrato c preço ajustado. bero conlo razõcs uc
c'seu/ha do <:ontrat~rd(): ..

8.1 I. cllviw- CÚpitl du pn.~sc::nte Decisão, beln cOlno do Rc
lalôl"Ío L· Voto YllC fi rllndarncl1larn à C·ISE"r/Z'vIEC, a firn dl:: yue. nas
(l"-)Xilll:lS contas ua UniveniÍúauc Federal Lle Lavras. int'ormc a este
-l'r-ibllnal as IneLlida,S inlplclneqlHdas -peja entidade conl o objctivo uc
dai' (..·ulllpriI11CllIO rlS dClcrJllinac,,·õcs dispOsl:'lS no presenle Ac6rdão:

R. 12. uClcnl1inar ::1 Sc..:cx/MO yue. por OC:'lsião do exarne Llas
contns da Univc::siuaue Fec.lenll de Lavras rclativas ao excr-cício ue
I Yc.)H. ai.h~le a~ ~eguinles Inedidas:
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8.12.1. proceda ao exame da legalidade da contratação da
firma Saulo Fidelis Costa Pereira. uma vez que vislunlbra-se a pos
sibilidàde de se tratar de um contrato de locação e não de concessão
de uso, como ventilado nos aútos;

8.12.2. verifique a data do acordo. convenção. dissídio co
letivo de trabalho ou equivalente que ensejou a proposta apresentada
pela empresa Vico) Serviços Gerais Ltda no contrato assinado conl a
Universidade Federal de Lavras em 01.06.1997. já que a IN nO
]8/97/MARE estabelece como data do orçamento a que proposta' se
referir. a data do acordo. convenção ou dissídio de trabalho qu~

estipular o salário vigente à época da apresentação da proposta. de
vendo. a Secretaria Técnica, se constatada irregularidade na repac
tuação efetuada pela instituição, propor as medidas cabíveis ao ca
so;

8.12.3. acompanhe o cumprimento da determinação disposta
no item 8.4 acima: e

8.13. juntar o presente processo às contas do exercício de
1998 da Universidade Federal de Lavras - UFLA (processo n°
011.730/1999-4).
9. Ata n° 12/2000 - Plenário

10. Data da Sessão: 05/04/2000 - Ordinária
11. Especificação do quorum:

. 11.1. Ministros presentes: Iranl Saraiva (Presidente). Marcos
Vinicios Rodrigues Vilaça, Humberto Guimarães Souto (Relator).
Bento José Bugarin, Valmir Campelo.' Adylson Motta. Walton Alen
car Rodrigues. Guilherme Palmeira e o Ministro-Substituto Lincoln

w

\1agalhães da Rocha.....

lRAM SARAIVA
Presidente

HUMBERTO GUIMARÃES SOUTO
Ministro-Relator

Fui presente: UBALDO ALVES CALDAS
Subprocurador-Geral
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DECISÃO N° 211/2000 - TCU - PLENÁRIO

Junho de 2000

I. Processo nO TC-350. 186/1997-9 (com 1 volume). Juntados:
TC-350.050/1996-1 (Relatório de Inspeção, COtTl. 9 volumes). TC
350.037/1996-1 (Representação) e TC-003.46111'999-S (Representa
ção, com 4 volumes).
2. Classe de Assunto: IV - Prestação de Contas
3. Entidade: Fundação Universid~lde Federal do Maranhão - FUF-
MA '
4. Responsáveis: Aldy Mello de Araújo (CPF n° 027.696~463-20).

Othon de Carvalho Bastos (CPF n° 001.877.123-87) e Terezinha de
Jesus Penha Abreu (CPF n° 023.570.383-49)
5. Relator: lvIinistro Marcos Vinicios Vilaç~_

--6..-..Representantes do MiniSTeno Público:-Procurador Marinus Eduar
do De Vries Marsico e Subprocurador-Geral Ubaldo Alves Caldas
7. Unidade Técnica: SECEX-MA
8. Decisão: O Tribunal Pleno? diante das razões expostas pelo Relator?
DECIDE:

S.l - com arrimo no artigo 71, inciso IX, da Constituição
Federal:

8.1.1 - assinar prazo de 15 (quinze) dias para que a FUFMA
- Fundação Universidade Federal do Maranhão adote providências
para o exato curnprirnento da lei. no que toca à criação de cargos e
funções de confiança no Hospital Universitário e ao paga.q1ento de
gratificação de produtividade com recursos do Sistema Unico de
Saúde - SUS., em discordância com os artigos 48~ inciso X, e 169, §
1°, inciso lI, da Carta Magna. promovendo a anulação dos corres
pondentes atos e das Resoluções do Conselho Deliberativo que os

. hornologaratn;
8.1.2 - assinar prazo de 15 (quinze) dias para que a FUFMA

adote as medidas necessárias ao exato cumprimento da lei. anulando,
por ferir os preceitos da Lei n° 8.666/93. o contrato de comodato
tnantido COlTl a Caixa Econôn'l.ica Federal para cessão de espaço
destinado ao f'uncionan"lento de agência bancária dentro da Univer
sidade~ possibilitada a realização de licitação para escolha da Ins
tituição Financeira ou a aplicação do disposto nos artigos 17, § 2°, 26,
54 e 55 da Lei de Licitações. rncdiante contrato de concessão de
dia'cito real de uso~ se de interesse a lTlanutenção de estabelecimento
dessa natureza;

8.2 - determinar à SECEX.-MA que:
8.2.1 - expeça as deternünações n"lenciÇ>nadas no Voto que

fundamenta este decisurn;
8.2.2 - efetue inspeção junto à FUFMA e ao respectivo

Hospital Universitário, objetivando apurar precisamente. com vistas à
citação dos. responsáveis. os danos causados ao erário pelos atos
relacionados

a) ao pagamento de taxa de adrninistração à Fundação S.ou
sândrade de Apoio ao Desenvolvimento da UFMA (FSADU); b) aos
cnlpréstimos concedidos à FSADU; c) ao pagamento irregular de
gratificação de produtividade a servidores do extinto INAMPS e a
prestadores de serviço da FSADU; d) à cessão de servidor à FSADU;
e) ao pagarnento. com recursos do Hospital Universitário, de despesas
alheias à sua ati vidade; f) ao pagarnento de proventos a ex-servidoras
da FUFMA. sendo unla exonerada e outra falecida; e g) ao pa
gamento de despesas de funciona.mento de agência bancária situada
na Universidade.

8.2.3 - conforme solicitação da Procuradoria Regional do
Trabalho da 16" Região. re1l1ctu àquele Órgão. pura subsidiar o Pro
cedilnento Investigatório 23/97, cópia da listngern de pessoal da FSA
OU e das faturas e demonstrativos de folhas de pagamento que n
FUFMA assun"liu enl lugar daquela Fundação de Apoio~ consta.ntes do
TC-350.050/1996- 1 ;

8.3 - detcrnlinar à Secretaria Federal de Controle Interno que
se pronuncie, quando do ex~une dtlS próximas prestações de contas da
FUFMA. acerca do curnprilnento das deterrninações ora expedidas
àquela Fundação;
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8.3 - determioar à Secretaria Federal de Controle Interno que
se pronuncie, quando do exame das próximas prestações de contas da
FUFMA" ~cerca do cumprimento das detenninações ora expedidas
àquela Fundação; ,

8.4 - enviar cópia desta Decisão, bem como do Relatório e
Voto que' a acoIllpanham, à FUFMA e à Secretaria Federal de Con
trole Interno;

8.5 - enviar cópia desta Decisão à Consultoria Jurídica do
Ministério da Previdência e Assislência Social, para ciência, em vir
tude da representação objeto do rC-003.461/1999-8; e

8.6 - enviar cópia desta Decisão, bem assim do Relatório e
Voto que a acompanham, ao Instituto Nacional, do Seguro Social
(INSS), para as 'providências que julgar cabíveis relativamente à in
cidência da contribuição para o Plano de Seguridade Social do Ser
vidor (PSSS) sobre a gratificação de produtividade pa~a aservidores
da Fundação Universidade do Maranhão (FUFMA), desde 3 edição da
Resolução n° 01, de 29/05/1992, do Conselho DelibenOCi \/0 do Hos
pital Universitário.
9. Ata n° 1212000 - Plenário

lO. Datá da Sessão: 05/04/2000 - Ordinária
11. Especificação do quorum:

11:1: 'Ministros presentes: Iram Saraiva (Presidente), Marcos
Vinicios Rodrigues, Vilaça (Relator), Humberto Guimarães Souto,
Bento Jos,é Bugarin, ValIlÚr Campelo, Adylson Motta, Walton Alen
car Rodrigues, Guilhenne Palmeira e o Ministro-Substituto Lincoln
Magalhães da Rocha~

IRAM SARAIVA
Presidente

MARCOS 'VINICIOS VILAÇA
Ministro-Relator
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t) exija da FCAA, por ocasião das contratações efetuadas
com base na Lei n° 8.958/94, a abertura de conLa bancária específica
para cada UJTl dos eventos realizados conl a sua participação, a ma
nutenção, enl boa ordem, da devida escrituração contábil e dos corn
provantes das receitas arrecadadas e das despesas realizadas, c bcrn
assim o envio regular da competente prestação de contas, na fOflna e
periodicidade que vierem a ser definidas peja Universidade.

8.1.2 - à Secretaria Federal de Controle Interno :quc, por
ocasião do exame das próximas contas da UFES, 1l1anifeste-se a
respeito do cUlllprimenlo,. pela rnstituição, das deternünações elen
cadas no inciso I acilna e verifique se forarn apresentadas as pres
tações de contas do convênio do curso de línguas relativas aos exer
cícios de 1994 a 1998, bem como a relativa ao convênio para a
construção do prédio do Centro de Línguas para a Cornunidade,
analisando-as nos lermos da legislação vigente; .

. 8.2 - encaminhar cópia desta decisão, bem como do Re-
lalório e Voto que a fundamentam, à Associação dos Docentes da
UFES , à Fundação Ceciliano Abel de Almeida e ao Sr. Procurador
da República, Or. Alexandre Espinosa Bravo Barbosa; e

8.3 - determinar a juntada do presente processo às contas da
U niversklade Federal do Espírito Santo. relativas ao ex.ercício de
1998, para exame enl conjunto.
9. Ata n° 14/2000 - Plenário

Ie:---Dnta- da Sessão:' 19/04/2000 - orointína
11. Especificação do quorum:

11.1. Ministros presentes: Adhelnar Paladini Ghisi (na Prc~

diência), Bento José Bugarin, Valnlir Canlpelo (Relator), Adylson
Motta, Guilhertne Palrneira e o f\.1inistro-Substiluto José Antonio Bar
reto de Macedo.

ADHEt\1AR PALADINI GHISI
Na Presidência

VALrvIIR CAlVIPELO
Ministro-Relator



TíTULO VIII
Da Ordem Social

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PEU COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

CONSTITUiÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

CAPíTULO 11
Da Seguridade Social

Seção I
Disposições Gerais

Art. 194. A seguridade social compreende um con
junto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públi-

Justificação

A proposição em tela defende a criação do bô
nus previdenciário, a ser concedi(Jo aos segurados do
Regime Geral de Previdência Social que, atendendo
as condições para se aposentar, após 30 anos de
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PROJETO DE LEI N!! 3.223, DE 2000 contribuição, se mulher, ou 35 anos de contribuição,
(Do Sr. Virgílio Guimarães) se homem, optem por permanecer em atividade.

Acrescenta Dispositivos à Lei n!! O valor do bônus será progressivamente maior
8.213, de 24 De Julho de 1991, para insti- quanto maior for o tempo de contribuição do segura-
tuir o Bônus Previdenciário. do, partindo de 20% da média dos trinta e seis últimos
. (Às Comissões de Seguridade Social e sa!á~ios de c~ntribuiç,ão para atingir. at~ ~O% dessa
Família; de Finanças e Tributação (art. 54); medIa, a partir de 40 anos ?e .c~ntnbUlçao, para as
e de Constituição e Justiça e de Redação mulheres, e 45 anos de contnbUlçao, para os homens.
(art. 54) - art. 24, 11.) A medida visa, essencialmente, estimular a per-

manência do segurado no mercado de trabalho, atra
vés da concessão de incentivos que, ao temp~ue
beneficiarão o segurado, contribuirão para conter as
pressões financeiras sobre a Previdência Social.

Do mesmo modo, a proposta defende a exten
sãd do benefício por ela instituído aos já aposentados
do Regime Geral de Previdência Social, buscando
conferir-lhes tratamento uniforme, em obediência ao
princípio, contido na Constituição Federal, art. 194, in
ciso 11, da: "uniformidade e equivalência dos benefíci
os e serviços às populações urbanas e rurais". Neste
caso, no entanto, a proposição estabelece que o valor
do bônus será fixo e correspondente a 20% da média
dos últimos 36 valores recebidos, a título de aposen
tadoria.

Assim, certos da relevância e do inegável alcan
ce social dessa nossa proposição, esperamos contar
com o apoio dos ilustres membros desta Casa para
garantir a sua aprovação.

Sala das Sessões, em 14 de junho de 1999. 
Deputado Virgílio Guimarães.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1!! O art. 18 da lei nº 8.213, de 24 de julho

de 1991, passa a vigorar acrescido de § 3º, com a se
guinte redação:

"Art. 18 .

§ 3º O segurado que completar as exigências
para percepção de aposentadoria estabelecidas na
Constituição Federal, art. 201, § 7º, inciso I, e que de
cida por permanecer em atividade fará jus ao bônus
previdenciário. "

Art. 2º A lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991,
fica acrescida de Subseção XII e art. 86-A, conforme
a seguinte redação:

"Subseção XII
Do Bônus Previdenciário
Art. 86-A. O segurado que, tendo direito à apo

sentadoria por tempo de contribuição, nos termos
previstos no art. 201, § 7º, inciso I, da Constituição Fe
deral, e que optar por permanecer em atividade, terá
direito ao bônus previdenciário, que corresponderá a
20% (vinte por cento) da média dos seus trinta e seis
últimos salários de contribuição, mais 3% (três por

--centotpofãno adicional de contribuição até atingir o
máximo de 50% (cinqüenta por cento).

Parágrafo único. O bônus previdenciário de que
trata este artigo integrará o valor do benefício que o
segurado irá receber, quando optar por se aposentar."

Art. 3º Os segurados já aposentados do Regime
Geral de Previdência, até a data da publicação desta
lei, farão jus ao bônus previdenciário no valor de 20%
(vinte por cento) da média do valor da aposentadoria
por eles recebidaJnos últimos trinta e seis meses.

Art 4º Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.
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cos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos
relativos à saúde, à previdência e à assistência social.

Parágrafo único. Compete ao Poder Público, nos
termos da lei, organizar a 'seguridade social, com
base nos seguintes objetivos:

1- universalidade da cobertura edo atendimento;
/I - uniformidade e equivalência dos benefícios

e serviços às populações urbanas e rurais;
111- seletividade e distributividade na prestação

dos benefícios e serviços;
IV - irredutibilidade do valor dos beneficios;
V- eqüidade na forma de participação no custeio;
VI - diversidade da base de financiamento;
VII - caráter democrático e descentralizado da

administração, mediante gestão quadripartite, com
participação dos trabalhadores, dos empregadores,
dos aposentados e do Governo nos órgãos colegia
dos.

* Inciso VII com redação dada pela Emenda Constitucional
nº20, de 15-12-1998.

Seção 111
Da Previdência Social

Art. 201. A previdência social será organizada
sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e
de filiação obrigatória, observados critérios que pre
servem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá,
nos termos da lei, a:

§ 7º É assegurada aposentadoria no regime ge·
ral de previdência social, nos termos da lei, obedeci
das as seguintes condições:

I - trinta e cinco anos de contribuição, se ho
mem, e trinta anos de contribuição, se mulher;

11 - sessenta e cinco anos de idade, se homem,
e sessenta anos de idade, se mulher, reduzido em
cinco anos o limite para os trabalhadores rurais de
ambos os sexos e para os que exerçam suas ativida
des em regime de economia familiar, nestes inclufdos
o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal.

* § 7fJ com redação dada pela Emenda Constitucional n'20,
de 15-12-1998.

LEI N!! 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991

Dispõe Sobre Os Planos de Benefí
cios da Previdência Social, e Dá Outras
Providências.

TíTULO 111
Do Regime Geral de Previdência Social

.............................................' .
CAPíTULO 11

Das Prestações em Geral

SÉÇÃOI
, Das Espécies de Prestações

, Art. 18. O ~egime Geral de Previdência Social
compreende as seguintes prestações, devidas inclu
sive em razão'de eventos decorrentes de acidente do
trabalho, expréssas em benefícios e serviços:

, I - quanto ao segurado:
a) aposentadoria por invalidez;
b) aposentadoria por idade;
c) aposentadoria por tempo de serviço;

d) aposentadoria especial;

e) auxílio-doença;

f) salário-família;

g) salário-maternidade;

h) auxflio-acidente;
i) (Revogada pela lei nº 8.870, de 15-4-1994).

II - quanto ao dependente:

a) pen~ão por morte;

b) auxílio-reclusão.

'" - quanto ao segurado e dependente:
a) (Revogado pela lei nº 9.032, de 28-4-1995);
b) serviçp social;

c) reabilitação profissional.

§ 1º Somente poderão benefjciar-se do auxi
lio-acidente os segurados incluídos' nos incisos I, VI
e VII do Art. 11 desta lei.

* § 1ºcom redação dada pela Lei n119..o32, de 28-4-1995.

§ 2º O aposentado pelo Regime Geral de Previ
dência - RGPS que permanecer em atividade sujeita
a este Regime, ou a ela retornar, não fará jus a presta
ção alguma da Previdência Social em decorrência do
exercício dessa atividade, exceto ao salário-família e
à reabilitação profissional, quando empregado.

* § 211 com redação dada pela Lei n1l 9.528, de 10-12-1997.

Seção V
Dos Benefícios
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Subseção XI
Do Auxílio-Acidente

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido,
como indenização, ao segurado quando, após conso
lidação das lesões decorrentes de acidente de qual
quer natureza, resultar seqüelas que impliquem redu
ção da capacidade para o trabalho que habitualmente
exercia.

.. Artigo, ~caput", com redação dada pela Lei nº 9.528, de
10-12-1997.

§ 1º O auxilio-acidente mensal corresponderá
a cinqüenta por cento do salário-de-beneficio e será
devido, observado o disposto no § 5º até a véspera
do inicio de qualquer aposentadoria ou até a data do
óbito do segurado.

.. § 19 com redação dada pela Lei n9 9.528, de 10-12-1997.

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do
dia seguinte ao da cessação do auxilio-doença, inde
pendentemente de qualquer remuneração ou rendi
mento auferido pelo acidentado, vedada sua acumu
lação com qualquer aposentadoria.

.. § 29 com redação dada pela Lei nf! 9.528, de 10-1
12-1997.

§ 3º O recebimento de salário ou concessão
de outro beneficio, exceto de aposentadoria, obser
vado o disposto no § 5º, não prejudicará a continui
dade do recebimento do auxflio-acidente.

.. § Sº com redação rt.-pela Lei n IJ9.528, de 10-12-1997.

§ 4º A perda da audição, em qualquer grau,
somente proporcionará a concessão do, auxí
lio-acidente, quando, além do reconhecimento de
causalidade entre o trabalho e a doença, resultar,
comprovadamente, na redução ou perda da capaci
dade para o trabalho que habitualmente exercia.

.. 49 com redação dada pela Lei n°9.528, de 10-12-1997.

§ 5º (Vetado)
.. § 59 vetado pela Lei n9 9.528, de 10-12-1997.

Art. 87. (Revogado pela Lei nº 8.870, de
15-4-994). '

Seção VI
Dos Serviços

Subseção I
Do Serviço Social

Art. 88. Compete ao Serviço Social esclarecer
junto aos beneficiários seus direitos sociais e os me
ios de exercê-los e estabelecer conjuntamente com

eles o processo de solução dos problemas que
emergirem da sua relação com a Previdência Social,
tanto no âmbito interno da instituição como na dinâ
mica da sociedade.

§ 1º Será dada prioridade aos segurados em be
neficio por incapacidade temporária e atenção espe
cial aos aposentados e pensionistas.

§ 2º Para assegurar o efetivo atendimento dos
usuários serão utilizados intervenção técnica, assis
tência de natureza jurídica, ajuda material, recursos
sociais, intercâmbio com empresas e pesquisa social,
inclusive mediante celebração de convênios, acordos
ou contratos.

§ 3º O Serviço Social terá como diretriz a partici
pação do beneficiário na implementação e no fortale
cimento da política previdenciária, em articulação
com as associações e entidades de classe.

§ 4º O Serviço Social, considerando a uni
versalização da Previdência Social, prestará as
sessoramento técnico aos estados e municípios
na elaboração e implantação de suas propostas
de trabalho.

PROJETO DE LEI N!! 3.224, DE 2000
(Do Sr. Virgílio Guimarães)

Acrescenta parágrafo ao art. se da
Lei n!! 8.894, de 21 de junho de 1994, es
tabelecendo alíquota mínima do (Of
(Imposto sobre Operações de' Crédito,
Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos e
Valores Mobiliários), no caso de transfe
rência para o exterior de recursos finan
ceiros que permaneceram no País por
período inferior a noventa dias.

{Às Comissões de Finanças e Tributa
ção; e de Constituição e Justiça e de Rec!a
ção (art. 54) - art. 24, 11.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 5º da Lei nº 8.894, de 21 de junho

ele 1994, passa a vigorar acrescido do seguinte pará
grafo, transformando-se em § 1º o seu atual parágrafo
único:

U§ 2º Não obstante o disposto no
parágrafo anterior, a transferência para o
exterior de recursos fina!1ceiros que per
maneceram no País por período inferior a
noventa dias está sujeita à alíquota míni-



Art 5º O Imposto sobre Operações de Crédito,
Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos e Valores Mo
biliários - IOf, incidente sobre operações de câmbio
será cobrado à alfquota de vinte e cinco por cento so
bre o valor de liquidação da operação cambial.

Parágrafo único. O Poder Executivo poderá re
duzir e restabelecer a alíquota fixada neste artigo,
tendo em vista os objetivos das políticas monetária,
cambial e fiscal.

Art. 69 São contribuintes do IOF incidente sobre
operações de câmbio os compradores ou vendedores
da moeda estrangeira na operação referente a trans
ferência financeira para ou do exterior, respectiva
mente.

Parágrafo único. As instituições autorizadas a
operar em câmbio são responsáveis pela retenção e
recolhimento do imposto.

PROJETO DE LEI N2 3.225, DE 2000
(Do Sr. Wigberto Tartuce)

Torna inafiançável o crime de insta~

lação ou utilização de telecomunicaçõeu
em desacordo como previsto na Lei n2

4.117, de 27 de agosto de 1962.
(Apensa-se ao Projeto de Lei Nº 4.549,

de 1998)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei inclui um novo parágrafo no artigo

70 da Lei nº4.117, de 27 de agosto de 1962, com a re
dação dada pelo Decreto-Lei nº236, de 28 de feverei
ro de 1967, tornando inafiançável o crime de instala
ção ou utilização de telecomunicações em desacordo
com a lei.
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ma de 0,25% (vinte e cinco centésimos Enl face da grande importância do assunto,
por cento)". estou certo de que o projeto contará com a aprova

ção dos membros do Congresso Nacional.

Sala das Sessões, em 14 de junho de 2000. 
Deputado Virgílio Guimarães.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA COORQENAÇÃO OE-éSRJf)eS

LEGISLATIVOS - CeDI

LEI N!!8.894, DE 21 DE JUNHO DE 1994.

Dispõe Sobre o Imposto Sobre Ope
rações de Credito, Câmbio e Seguro, ou
Relativas a Títulos e Valores Mobiliários,
e dá outras providências.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Justificação

O fluxo internacional de capitais financeiros
vem sendo realizado de forma que não atende aos

Interesses dos países em desenvolvimento.

É preciso distinguir entre o capital produtivo,
que instala-se em um país em forma de investi
mentos (na indústria, na pesquisa, nas obras de
infra-estrutura, etc.) e o capital meramente espe
culativo. Este último, aproveitando-se do proces
so de globalização e das facilidades introduzidas
pelos modernos meios de comunicação, deslo
ca-se fugazmente entre os diversos países, apro
veitando as atraentes condições de remunera
ção.

Os economistas o designam por hot money.
Algumas vezes permanecem no País por um dia ou
pouco mais. É o capital volátil.

As características próprias desse capital mera
mente especulativo exigem um tratamento tributário
adequado, até mesmo para estimular sua perma
nência mais demorada.

Com esse propósito, estou atJresentando o
presente projeto de lei, que visa a aperfeiçoar a le
gislação relativa ao 10F- Imposto sobre Operações
Financeiras.

Com efeito, o art. 52 da Lei n9 8.894/94 esta
belece que este imposto incidirá sobre operações
de câmbio com alíquota de vinte e cinco por cen
to. Todavia, o parágrafo único do mesmo artigo
permite ao Poder Executivo "reduzir e restabele
cer a alíquota fixada neste artigo, tendo em vista
os objetivos das políticas monetária, cambial e
fiscal". No uso dessa atribuição. o Ministro da Fa
zenda reduziu a alíquota para zero (ressalvado o
caso de compras realizadas no exterior com car
tão de crédito, cuja aHquota foi fixada em dois e
meio por cento).

A presente proposição, embora mantenha
no Poder Executivo a faculdade de alterar as alr
quota do IOF sobre operações de câmbio, esta
belece que, no caso de capital volátil e especula
tivo, assim entendido aquele que permanecer no
Pars por perrodo inferior a noventa dias, a alíquo
ta mrnima deverá ser de vinte e cinco centésimos
por cento.



CAPíTULO VII
Das Infrações e Penalidades

INSTITUI O CÓDIGO BRASILEIRO DE
TELECOMUNICAÇÕES.

"Art. 70......•...........................................
§ 1!! Precedendo ao processo penal,

para os efeitos referidos neste artigo, sera li
minarmente procedida a busca e a apreen
são da estação ou aparelho ilegal. (NR)

§ 2º O crime referenciado no caput
deste artigo é inafiançáveL"

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.
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Art. 2º Acrescente-se ao artigo 70 da lei nº LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
4.117, de 27 de agosto de 1962, com a redação dada PELA COORDENAÇÃO DE ESTUDOS
pelo Decreto-lei nº236, de 28 de fevereiro de 1967, o l.EGISLATIVOS - CeDI

seguint~ § 2º, renumerando-se o atual parágrafo úni- LEI N!!4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962.
co para § 1º:

(A Lei n!! 9.472, cle 16-7-1997, revogou
esta lei, exceto quanto á matéria penal e
aos preceitos relativos á radiodifusão)

Justificação

Nos últimos tempos ternos assistido a uma
enorme proliferação de rádios piratas. Estima-se que
estejam funcionando, no Pais, hoje, mais de 5.000
destas 'rádios, sem que nenhuma providência efetiva
seja t<?m~da contra elas.

Tal situação tem causado enormes prejuízos às
milhares de emissoras legalmente constituídas que,
em sua maioria, enfrentam grandes dificuldades fi
nanceiras para poderem continuar operando.

A continuar este estado de coisas, muitas rádios
se tornarão inviáveis, podendo chegar até ao seu fe
chamento e devolução da outorga ao poder público.

A simples busca e a apreensão dos equipamen
tos, conforme está previsto na lei, não tem consegui
do resolver o problema. Tratam-se de equipamentos
de baixo custo, imediatamente repostos pelos crimi
nosos, que voltam, de pronto, à ativa.

O procedimento penal ref~rente ao crime come
tido também não,tem produzido resultados, já que os
crim,inosos pagam fiança, ganham a liberdade e vol
tal"fl ao crime. l

._ Imaginamos, então, que a modificação da lei,
tornando inafiançável o crime de instalação ou utiliza
ção ilegal de tel~omunicações,vai manter os infrato
res presos, impossibilitando-lhes o retomo à atividade
criminosa.

É este o objetivo do nosso projeto de lei, motivo
pelo qual esperamos contar com o apoio de todos os
ilustres parlamentares para a aprovação do nosso
projeto.

Sala das Sessões, 14 de junho de 2000. - Depu
tado WIGBERTO TARTUCE.

Art. 70. Constitui crime punível com a pena de
detenção de 1 (um) a 2 (dois) anos, aumentada da
metade se houver dano a terceiro, a instalação ou uti
lização de telecomunicações, sem observância do
disposto nesta lei e nos regulamentos.

• Artigo, "capur: com redação dada pelo Decreto-Lei nº
236, de 28-2-1967.

Parágrafo único. Precedenélo ao processo pe
nai, para os efeitos referidos neste artigo, será limi
narmente procedida a busca e apreensão da estação
ou aparelho ilegal.

• Parágrafo com redação dada pelo Decreto-Lei nº236, de
28-2-1967.

PROJETO DE LEI N!! 3.226, DE 2000
(Do Sr. Neuton Lima)

Dispõe sobre a retirada do consumiG

dor das listas do Serasa.
(Às Comissões de 'Defesa do Consu

midor, Meio Ambiente e Minorias; e de
constituição e Justiça e de Redação(art.54)
art.24,11.)

Congresso Nacional decreta:
Art. 1!! As instituições financeiras que solicita

rem a inclusão de usuário nos bancos de dados do
Serasa têm prazo de 24 (vinte e quatro) horas para
determinar a retirada do nome, bem como quaisquer
informações, relativas ao usuário que tenha quitado
seus débitos junto a instituição notificadora.

Parágrafo único. As instituições que não cumpri
rem a determinação mencionada no "caput" ficam
obrigadas a pagar ao usuário, a titulo de multa, o valor
equivalente a 1 (um) salário mínimo por dia de atraso,
sem prejuízo de outras sanções cabfveis de acorçio
com a legislação' em vigor.



Justificação

Os recursos públicos disponíveis para os pro
gramas habitacionais são extremamente escassos. O.

PROJETO DE LEI NS! 3.228, DE 2000
(Do Sr. Jorge Pinheiro)

Institui o Cadastro Nacional de Mo
radia e dá outras providências.

(Às Comissões de Desenvolvimento
Urbano e Interior; e de Constituição e Justi
ça e de Redação (art. 54) - art. 24, li.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei institui o Cadastro Nacional de

Moradia e estabelece norma relativa aos beneficiári
os de programas habitacionais implementados com
recursos públicos federais ou controlados pelo Poder
Público federal.

Art. 2º Fica instituído o Cadastro Nacional de
Moradia, no qual serão registrados os nomes de to
das as pessoas físicas beneficiadas com doações ou
financiamento destinados à habitação efetivados com
recursos públicos federais ou controlados pelo Poder
Público federal.

Parágrafo único. Entende-se por doações ou fi
nanciamentos destinados à habitação, para os efeitos
desta lei, os que envolvem a moradia, o lote urbaniza
do ou materiais de construção destinados à constru
ção de moradia.

-Art. 3RAs pessoas físicas não podem ser benefi
ciadas mais de uma vez com doações ou financia
mentos destinados à habitação efetivados com recur
sos públicos federais ou controlados pelo Poder Pú
blico federal.

Parágrafo único. O disposto no caput não' se
aplica ao saque de recursos da conta vinculada do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço para aquisi
ção da moradia feito na forma da lei.

Art. 4º Esta lei será regulamentada no prazo de
noventa dias, contados da data de sua publicação.

Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

PROJETO DE LEI N9 3.227, DE 2000
(Do Sr. Jorge Pinheiro)

Dispõe sobre a retirada das informa
ções de consumidor das listas dos servi
ços de proteção ao crédito.

(Apense-se ao Projeto de Lei nº 3.226,
de 2000.)
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Art. 2º Esta lei entra em vigor 60 (sessenta) dias mente com uma demora descabida na baixa de seu
a contar da data de sua publicação. nome dos referidos sistemas de informação.

Nossa proposta visa equilibrar os interesses do
consumidor com os dos serviços de proteção ao cré
dito, estabelec~ndo um tempo limite para a recupera
ção do nome do consumidor que atualizou eventuais
débitos vencidos.

Sala das Sessões, 14 qe junho de 2000. - Depu
tado Jorge Pinheiro.

Justificação

A existência do Serasa e de outros órgãos desti
nados a proteção do crédito é importante e decisiva
para a manutenção deste instituto na economia brasi
leira.

No entanto, a penalização do usuá-
rio-consumidor é por vezes exagerada pelo descaso
de determinadas instituições em solicitar a retirada
das informações negativas inseridas nos bancos de
informações dos citados órgãos.

Assim, nossa proposta visa estabelecer a pron
ta retirada da negativação do consumidor no momen
to em que este salde seus débitos junto a instituição.

Sala das Sessões, 14 de junho de 2000. - Depu
tado Neuton Lima.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os serviços de proteção ao crédito e seus

congêneres, em todas as suas formas, ficam obriga
dos a retirar de seus bancos de dados o nome, bem
como quaisquer informações, relativas a consumido
res que tenham comprovado a quitação de débitos
passados, no prazo máximo de 07 (sete) dias a contar
da data ãesohcltação do-usuário.

Parágrafo único. A empresas que não cumpri
rem a determinação mencionada no caputficam obri
gadas a pagar para o consumidor, a título de multa, o
valor da conta que resultou a inserção de seu nome
nos bancos de dados supracitados.

Art. 2º Esta lei entra em vigor 60 (sessenta) dias
a contar da data de sua publicação.

Justificação

A negativação do consumidor nos bancos de da
dos dos serviços de proteção ao crédito, impedindo-o de
ter acesso a um novo crédito enquanto não saldar suas
dívidas passadas, é medida justa e necessária para a
manutenção do serviço de crédito pelas empresas.

No-entanto, após saldar seus débitos, o consu
midor, com freqüência, tem sido penalizado injusta-



Decreta:

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

DECRETO-LEI Nº 791 ,
DE 27 DE AGOSTO DE 1969

Dispõe sobre o Pedágio em Rodovi
as Federais e dá outras providências.

O Presidente da República, no uso das atribui
ções que lhe confere o § 1º, do artigo 2º, do Ato Insti
tucional nº 5, de 13 de dezembro de 1968, e tendo em
vista o que dispõe o inciso..lldo.Artigo...2Q..a Constitub
ção,

Dispõe sobre a cobrança de pedá-

(Apense-se ao Projeto de Lei nº 3.925,
de 1997)

gio.

Justificação

Em quase todos os países onde é praticada, a
cobrança de pedagio pela utilização de infra-estrutura
rodoviária tem como pressuposto o oferecimento de
condições especiais de trânsito para os usuários, es
pecialmente no que diz respeito à fluidez e à seguran
ça.

-Também no Brasil, com a edição do Decreto-lei
nº791 de 1969, a filosofia implantada foi essa: subme
tia-se à cobrança de pedágio apenas as estradas ou

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1g É proibida a cobrança de pedágio pela

Iltilização de rodovia, ponte, túnel ou viaduto que não
possuam, de forma ininterrupta, pelo menos duas fai
xas de rolamento em cada sentido de trânsito.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.
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Poder Público em Sllas intervenções, via de regra, rodovias expressas e as pontes, viadutos túneis ou
não consegue em chegar nem perto da quantidade conjunto de obras rodoviárias de grande vulto.
de moradias necessárias para o enfrentamento do Depois de um longo período em que a modali-
déficit habitacional do País. Diante desse quadro, im- dade ficou esquecida, em razão do insucesso das pri-
põe-se um rígido controle dos recursos aplicados, meiras iniciativas no âmbito da malha rodoviária fede-
para que o maior número possível de pessoas sejam ral, o pedágio voltou a ser cogitado como alternativa
beneficiadas. para o financiamento das obras de manutenção e me-

Um dos aspectos que deve ser controlado, em Ihoria rodoviária na segunda metade desta década.
nosso ponto de vista, é o do que as pessoas recebam Nesta oportunidade, todavia, embora o citado
apenas uma vez na vida os benefícios dos programas decreto continuasse em vigor, não se deu atenção à
habitacionais implementados com recursos públicos. exigência referente à capacidade da infra-estrutura
Não raro, beneficiários de programas habitacionais rodoviária posta sob pedagiamento. Diversas rodovi-
em um estado migram e volta a ser beneficiários em as com apenas uma faixa de rolamento em cada sen-
programa desenvolvido em ouro estado. Isso não tido de trânsito foram incluidas nos programas de con-
pode continuar a acontecer. cessão rodoviária da União e dos estados. O motivo

Para assegurar um controle efetivo dos b-enefi;. - --para tal impropriedade; justificam-as autoridadeSâO
ciários dos programas habitacionais desenvolvidos setor, seria a atual incapacidade da Administração
pela União ou com sua participação, propomos, en- Pública de preservar as rodovias em boas condições
tão, a instituição do Cadastro Nacional de Moradia. lançando mão somente de recursos orçamentários.

Diante do grande alcance social das medidas . Em vez de se procurar uma so!u~ão mais apro-
previstas. contamos com o pleno apoio de nossos prrad~ para.o problema, como a ree~l~ao de um fundo
ilustRes Pares na aprovação do projeto aqui apesen- para finanCiamento do setor rodovlarro, vem-se ado-
tado. tando a alternativa mais cômoda: deixar que a iniciati-

Sala das Sessões, 14 de junho de 2000. _ Depu- v~ p~ivada cuide até mesmo de rodovias com pistas
tado Jorge Pinheiro. slmp es. . .

Acreditamos que este processo tem que ser In-
o

PROJETO DE LEI N 3.229, De 2000 terrompido, enquanto se resgata o verdadeiro sentido
(Do Sr. Airton Roveda) do Decreto-lei nº 791/69. Propomos, como se faz na

maior parte dos países desenvolvidos, que a cobran
ça de pedágio somente possa se dar em rodovias du
plicadas, onde, como já se disse aqui, há justificativas
pa"ra que o usuário desembolse algo por seu uso.

Por entendermos justa e conveniente a iniciati
va, solicitamos o apoio dos nobres Pares a este proje
to de lei.

Sala das Sessões, 14 de junho de 2000. - Depu
tado Airton Rcweda;--



o Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O Art. 625-C da Consolidação das Leis do

Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei n25.425,
de 12 de maio de 1943, passa a vigorar com a seguin
te redação:

PROJETO DE LEI N!! 3.230, DE 2000
(Do Sr. Ricardo Berzoini)

Dã nova redação aos artigos 625-C,
625-0 e 625-E da Consolidação das Leis
do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decre
to-Lei n!! 5.425, de 12de maio de 1943.

(Às Comissões de Trabalho, de
Administração e Serviço Público; e de
Constituição e Justiça e de Redação (art.
54) - art. 24, 11.)

"Art. 625-C. A Comissão instituída no
âmbito do sindicato, ou da empresa, terá
sua constituição e normas de funcionamen
to definidas em convenção ou acordo coleti
va." (N.R.)

Art. 22 Os §§ 22e 32do art. 625-0, da Consolida
ção das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decre
to-Lei nº5.425, de 12de maio de 1943, passam a vigo
rar com a seguinte redação:

"Art. 625-0 .
§ 22 Não prosperando a conciliação,

será fornecida ao empregado e ao empre-
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Art. 12Fica o Governo Federal autorizado a, nos para a exploração e administração de rodovias exis-
termo do Artigo 20, inciso 11 da Constituição, instituir tentes, mediante cobrança de pedágio.
cobrança de pedágio, que será devido pelos conduto- Art. 89 A União Federal, através do Departamen-
res de veículos automotores que utilizem vias públi- to Nacional de Estradas de Rodagem, poderá consti-
cas, integrantes do sistema rodoviário federal. tuir e organizar empresa pública para construção ou

§ 12 Poderão ser submetidas ao pedágio: exploração de rodovia e obra rodoviária federal, medi-
a) estradas bloqueadas ou rodovias expressas; ante cobrança de pedágio.
b) pontes, viadutos, túneis ou conjunto de obras Art. 99 Nas estradas ou obras rodoviáios que tra-

rodoviárias de grande vulto; ta o § 12 do artigo 12 deste Decreto-lei, desde que
§ 211 Ficam isentos do pagamento de padágio os submetidas ao pedágio, não poderá ser aplicada

veículos oficiais e aqueles do Corpo Diplomático. qualquer da arrecadação da Taxa Rodoviária Federal
§ 311 O Governo Federal, par intermédia dos ór- de que trata o Decreto-lei nº 397, de 30 de dezembro

gãos competentes, poderá, excepcionalmente, auto- de 1968.
rizar o trânsito de semoventes em rodovias e obras Art. 10. O Ministro dos Transportes ~xpedirá os

...rodoviárias de que trata este artigo, mediante paga- atos e normas bastantes à execução deste Decre-
mento de tarifa de pedágio e obedecidas as cautelas to-lei.
que a autoridade administrativa determinar. Art. 11. Este Decreto-lei entrará em vigor na

Art. 22 A cobrança de pedágio será precedida da data de sua publicação, revogadas as deposições em
verificação técnico-econômica de viabilidade e renta- contrário.
bilidade. Brasília, 27 de agosto de 1989; 148º da Inde-

Art. 32 As tarifas de pedágio serão estabeleci- pendência e 81!l da República. A. COSTA E SILVA -
das, anualmente, em tabelas aprovadas pelo Ministro Antônio Delfim Netto, Mário David Andreazza
dos Transportes, ouvido o Conselho Nacional de
Transportes e mediante proposta do Departamento
Nacional de Estradas de Rodagem.

Art. 42As tarifas de pedágio serão fixadas, dis
tintamente, para as diversas categorias de verculos e
espécies de semoventes.

Art. 52 A base de cálculo das tarifas de pedágio le
vará em conta, obrigatoriamente, os seguintes fatores:

1- Custo de construção da obra e melhoramen
tos existentes ou a introduzir para comodidade e se
gurança dos usuários;

/1- Custos dos serviços e sobre serviços opera
cionais, administrativos e fiscais.

Parágrafo único. Na fixação das tarifas de pedá
gio para determinada via ou obra rodoviária federal,
serão considerados, igualmente, os custos das trans
portes rodoviários na região.

Art. 6º O produto havido do pedágio aproveitará,
na sua totalidade, à obra rodoviária a ele submetida,
para amortização dos seus custos, atendimento das
despesas de manutenção, reparação, administração
e remuneração do capital investido ou reinvestimen
tos destinados a melhoramentos, acessos e amplia
ções necessárias.

Art. 72O Governo Federal, por intermédio do ór
gão setorial de execução, poderá, atendendo ao inte

-resse público e mediante licitação, outorgar conces
sões por prazo fixo, para construção e exploração de
rodovias e obras rodoviárias federais, assim como



CAPíTULO V
Da Rescisão

TíTULO IV
Do Contrato Individual do Trabalho

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

DECRETO-LEI Nº 5.452, DE 19 DE MAIO DE 1943

Aprova á Consolidação das Leis do
Trabalho.

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO

•• , ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,1 •••••••• •• ••• •••••••••

Justificação

A atual redação da lei 998 de 13 de janeiro de
2000 comporta seríssimos riscos para os trabalhado
res, em razão de certas deficiências.

O primeiro ponto é que existem situações onde
a coação é velada e ínsita à condição do empregado,
impossibilitando uma negociação em iguais termos,
da qual possa resultar um acordo justo.

Entendemos, pois, que é preciso impedir que o
empregado possa ser induzido a fazer acordos na
Comissão de Conciliação no curso do contrato de tra
balho, já que qualquer tentativa nesta fase, estará sob
a ameaça oculta da despedida do empregado.

Outro cenário que impede uma livre conciliação
é o do empregado que já foi despedido, mas, ainda
não recebeu as verbas da rescisão. A tratativa para
conciliar quaisquer verbas que pretenda reclamar, só
poderá ser feita, legitimamente, depois de que ele
faça a homologação da rescisão na forma da lei, rece
bendo as verbas demissórias.

Finalmente, é importante restringir a quitação
passada perante a Comissão de Conciliação, de
modo a que o empregado só possa dar recibo relati
vamente àquilo que ele foi ali colocar em discussão,
sendo vedadas as quitações de caráter genérico.

Preocupados com estes pontos fundamentais,
apresentamos este projeto, originado na Comissão
do Advogado Assalariado/Ordem dos Advogados,
Secção São Paulo.

Sala das Sessões, 14 de junho de 2000. - Ri
cardo Berzoini, Deputado Federal.

Art. 3!! O art. 625-0, da Consolidação das leis
do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-lei nº
5.425, de 1!! de maio de 1943, fica acrescido dos se
guintes §§ 5!! e 6º:

"Art. 625-0 ..
§ 5º Não será submetido à conciliação

nas Comissões, nenhum caso no qual o em
pregado esteja em curso da relação de em
prego ou, se rescindido o contrato, não te
nha ainda recebido as verbas rescisórias
com as formalidades exigidas pelo art. 477
desta Consolidação."

"§ 6e O empregado só poderá compa
recer perante a Comissão de Conciliação,
com advogado constitufdo, e, se assim o
desejar, acompanhado por representante in
dicado pelo respectivo sindicato da catego
ria profissional."

Art. 4!! O parágrafo único do art. 625-E da Con
solidação das leis do Trabalho - CLT, aprovada
pelo Decreto-lei nº 5.425, de 1º de maio de 1943,
passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 625-E .
Parágrafo Único. O termo de concilia

ção é Utulo executivo extrajudicial e terá efi
cácia liberatória somente quanto às parce
las nele expressamente mencionadas, não
tendo, em hipótese alguma, caráter de qui
tação genérica."
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gador declaração da tentativa conciliatória Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua
frustrada com a descrição de seu objeto, firo publi,cação.
mada pelos membros da Comissão, que de·
verá ser juntada à eventual reclamação tra
balhista. Tal formalidade não será exigida
se, na reclamação, o demandante informar
o não recebimento das verbas rescisórias
nos termos que dispõe o art. 477 desta Con
solidação, ou ainda, se a demanda for insta
urada na vigência do contrato."

"§ 3º Em caso de motivo relevante que
impossibilite a observância do procedimento
previsto no caput deste artigo, será a cir
cunstância declarada na petição inicial da
ação intentada perante a Justiça do Traba·
lho, ressalvada a hipótese do trabalhador
ainda não ter recebido as verbas rescisóri
as, e permitida a inclusão de pretensões
omitidas na tentativa de conciliação junto à
Comissão de Conciliação Prévia."



Altera e acrescenta artigos à Conso
lidação das Leis do' Trabalho - CLT,
aprovada Pelo Decreto-lei n!! 5.452 de 1!!
de maio de 1943, dispondo sobre as Co
missões de Conciliação prévia e permi-

TíTULO VI
Das Convenções Coletivas de Trabalho

LEI N!! 9.958, DE 12 DE JANEIRO DE 2000.

Art. 625. As controvérsias resultantes da aplica
ção de Convenção ou de Acordo celebrado nos ter
mos deste Título serão dirimidas pela Justiça do Tra
balho.

* Art. 625 com redação dada pelo Decreto-lei nº 229, de
28-2-1~6Z -

TíTULO VII
Do Processo de Multas Administrativas

CAPíTULO I
Da Fiscalização, da Autuação e da Imposição de

. Multas

Art. 626. Incumbe às autoridades competentes
do Ministério do Trabalho, ou àquelas que exerçam
funções delegadas, a fiscalização do fiel cumprimen
to das normas de proteção ao trabalho.

Parágrafo único. Os fiscais do Instituto Nacional
de Previdência Social e das entidades paraestatais
em geral, dependentes do Ministério do Trabalho, se
rão competentes para a fiscalização a que se refere o
presente artigo, na forma das instruções que forem
expedidas pelo Ministro do Trabalho.

§ 1Q O pedido de demissão ou recibo de quitação
deresclsão de contrato de trabalho, firmado por empre- -
gado com mais de 1 (um) ano de serviço, só será válido
quando feito com a assistência do respectivo Sindicato
ou perante a autoridade do Ministério do Trabalho.

* § 19 com redação dada pela Lei n° 5.584, de 26- 6·1970.

§ 2º O instrumento de rescisão ou recibo de qui
tação, qualquer que seja a causa ou forma de dissolu
ção do contrato, deve ter especificada a natureza de
cada parcela paga ao empregado e discriminado o
seu valor, sendo válida a quitação, apenas, relativa
mente as mesmas parcelas.

• § 29 com redação dada pela Lei n9 5.584, de 26-6-1970.

§ 3º Quando não existir na localidade nenhum
dos órgãos previstos neste artigo, a assistência será
prestada pelo representante do Ministério Público ou,
onde houver, pelo Defensor Público e, na falta ou im
pedimento destes, pelo Juiz de Paz.

• § 39 com redação dada pela Lei nº5.584, de 26·6·19 70.
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Art. 477. É assegurado a todo empregado, não § 7º O ato da assistência na rescisão contratual
existindo prazo estipulado para a terminação dq res- (parágrafos 1!1 e 2º) será sem ônus para o trabalhador
pectivo contrato, e quando não haja ele dado motivo e empregador.
para cessação das relações de trabalho, o direito de * § 79 acrescentado pela Lei n97.855, de 24-1 0-1989.. .
haver do empregador uma indenização, paga na base '
da maior remuneração que tenha percebido na mes- § 8º A inobservância do disposto no § 6º deste
ma empresa. artigo sujeitará o infrator à multa de 160 BTN, por tra-

* Art. 477 com redação dada pela Lei n9 5.584, de balhador, bem assim ao pagamento da multa,a'favor
26-6-1970. do empregado, em valor equivalente ao seu salário,

devidamente corrigido pelo índice de variação do
BTN, salvo quando, comprovadament~~
der causa à mora.

* § 89 acrescentado pela Lei nº 7.855, de 24·10-1989.

§ 4º O pagamento a que fizer jus o empregado
será efetuado no ato da homologação da' rescisão do
contrato de trabalho, em dinheiro ou em cheque visa
do, conforme acordem as partes, salvo se o emprega
do for analfabeto, quando o pagamento somente po
derá ser feito em dinheiro.

• § 4fJ com redação dada pela Lei nº5.584, de 26·6·1970.

§ 5º Qualquer compensação no pagamento de que
trata o parágrafo anterior não poderá exceder o equiva
lente a 1 (um) mês de remuneração do empregado.

• § 5fJ com redação dada pela Lei nfJ 5.584, de 26·6·1970.

§ 6º O pagamento das parcelas constantes do
instrumento de rescisão ou recibo de quitação deverá
ser efetuado nos seguintes prazos:

• § 6fJ acrescentado pela Lei n97.855, de 24·10·1989.

a) até o primeiro dia útil imediato ao término do
contrato; ou

b) até o décimo dia, contado da data da notificação
da demissão, quando da ausência do aviso prévio, inde
nização do mesmo ou dispensa de seu cumprimento.



"TíTULO VI - A
Da Comissões de Conciliação Prévia

O Presidente da República, faço saber o Congres
so Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art 1º A Comissão das leis do Trabalho - CLT
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1Ode maio de
~943, passa a vigorar acrescida do seguinte VI-A:

111 - o mandato dos seus membros, ti
tulares e suplentes, é de um ano, permitida
uma recondução.

§ 1º É vedada a dispensa dos repre
sentantes dOf:! empregados membros da Co
missão de Conciliação Prévia, titulares e su
plentes, até um ano após o final do manda
to, salvo se cometerem falta, nos termos da
lei. § 2º O representante dos empregados
desenvolverá seu trabalho normal na em
presa afastando-se de suas atividades ape
nas quando convocado para atuar como
conciliador, sendo computado como tempo
de trabalho efetivo o despendido nessa ati
vidade.

Art. 625-C. A Comissão instituída no
âmbito do sindicato terá sua constituição e
normas de funcionamento definidas em con
venção ou acordo coletivo.

Art. 625-A. As empresas e os sindica
tos podem instituir Comissões de Concilia
ção Prévia, de composição paritária, com
representante dos empregados e dos em
pregadores, com a atribuição de tentar con
ciliar os conflitos individuais do trabalho.

Parágrafo único. As Comissões referi
das no caput deste artigo poderão ser cons
tituídas por grupos de empresas ou ter cará
ter intersindical.

Art. 625-B. A Comissão instituída no
âmbito da empresa será composta de, no

. mínimo, dois e, no máximo, dez membros, e
observará as seguintes normas:

I - a metade de seus membros será in
dicada pelo empregador e outra metade ele
ita pelos empregados, em escrutínio,secre
to, fiscalizado pelo sindicato de categoria
profissional;

11 - haverá na Comissão tantos suplen
tes quantos forem os representantes titula
res;
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tindo a execução de título executivo extra- Art. 625-0. Qualquer demanda de na-
judicial na Justiça do Trabalho. tureza trabalhista será submetida à Comis

são de Conciliação Prévia se, na localidade
da prestação de serviços, houver sido insti
tuída a Comissão no âmbito da empresa ou
do sindicato da categoria.

§ 1º A demanda será formulada por
escrito ou reduzida a tempo por qualquer
dos membros da Comissão, sendo entregue
cópia datada e assinada pelo membro aos
interessados.

§ 2º Não prosperando a conciliação,
será fornecida ao empregado e ao empre
gador declaração da tentativa conciliatória
frustrada com a descrição de seu objeto, fir
mada pelos membros da Comissão, que de
verá ser juntada à eventual reclamação tra
balhista.

§ 3º Em caso de motivo relevante que
impossibilite a observância do procedimento
previsto no caput deste artigo, será a cir
cunstância declarada na petição da ação in
tentada perante a Justiça do Trabalho.

§ 4º Caso exista, na mesma localidade
e para a mesma categoria, Comissão de
empresa e Comissão sindical, o interessado
optará por uma delas submeter a sua de
manda, sendo competente aquela que pri
meiro conhecer do pedido.

Art. 625-E. Aceita a conciliação, será
lavrado termo assinado pelo empregado,

...Jtelo ernRregad0r ou seu proposto. e pelos
membros da Comissão, fornecendo-se có
pia às partes.

Parágrafo único. O termo de concilia
ção é título executivo extrajudicial e terá efi
cácia Iiberatória geral, exceto quanto às par
celas expressamente ressalvadas.

Art. 625-F. As Comissões de Concilia
ção Prévia têm prazo de dez dias para a re
alização da sessão de tentativa de concilia
ção a partir da provocação do interessado.

Parágrafo único. Esgotado o prazo
sem a realização da sessão, será fornecida,
no último dia do prazo, a declaração a que
se refere o § 2º do art. 625-0.

Art. 625-G. O prazo prescricional será
suspenso a partir da provocação da Comis
são de Conciliação Prévia, recomeçando a
fluir, pelo que lhe resta, a partir da tentativa
frustrada de conciliação ou do esgotamento
do prazo previsto no art. 625-F.
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Art. 625-H. Aplicam-se aos Núcleos
Intersindicais de Conciliação Trabalhista em
funcionamento ou que vierem a ser criados,
no que couber, as disposições previstas
neste Título, desde que observados os prin
cípios da paridade e da negociação coletiva
na sua constituição."

Art 2º O art. 876 da Consolidação das Leis do
Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 10 de maio de 1943, passa a vigorar com
a seguinte redação:

"Art. 876. As decisões passadas em
julgado ou das q~a.ís 1l~.9 t~nba havido re-_
curso com efeito suspensivo; os acordos,
quando não cumpridos; os termos de ajuste
de conduta firmados perante o Ministério
Público do Trabalho e os termos de concilia
ção firmados perante as Comissões de Con
ciliação Prévia serão executados pela forma
estabelecida neste Capítulo." (NR)

Art 32 A Consolidação das Leis do Trabalho 
CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 10 de
maio de 1943, passa a vigorar acrescida do seguin
te artigo:

"Art. 877-A. É competente para a exe
cução de título executivo extrajudicial o juiz
que teria competência para o processo de
conhecimento relativo à matéria."

Art 4º Esta lei entra em vigor no prazo de no-
venta dias da data de sua publicaç&o. . _',

Brasília, 12 de janeiro de 2000; 179º da Inde
pendência e 112º da República. - FERNANDO
HENRIQUE_CAR~_OSO, José Carlº-s-º~!l~,fra~cis

co Dornelles.

PROJETO DE LEI Nº 3.231, DE 2000
(Do Sr. Ricardo Berzoini)

Proíbe as instituições financeiras a
vincularem a promoção de sorteio de
prêmios à comercialização de seus pro
dutos.

(Apense-se ao Projeto de Lei nº 3.064,
de 1992.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º As instituições financeiras ficam proibi

das de vincularem a promoção de sorteio de prêmios
à comercialização de seus produtos.

Aft. 2º Para os efeitos desta lei. aplica-se o con
ceito ampliado de instituição financeira, instituído pelo

art. 12 (caput e parágrafo único), da Lei n2 7.492, de
16 de junho de 1986.

Art. 3º O descumprimento do disposto na pre
sente lei sujeita o infrator às penalidades estabeleci
das pelo artigo 44, incisos I a IV, da Lei n' 4.595. de 31
de dezembro de 1964.

Art. 4º Esta lei será regulamentada pelo Poder
Executivo.

Art 52 Esta lei entra em vigor no prazo de cento e
oitenta dias da data de sua publicação.

Justificação

Nossa proposição tem o objetivo de aperfeiçoar
os instrumentos de intermediação financeira disponí
veis no País, protegendo os pequenos poupadores.
Isto porque assistimos, nos últimos anos, à ocorrên
cia de diversas distorções, que culminaram com o
desvirtuamento completo do título de capitalização,
transformado em mero bilhete de loteria sob as deno
minações de "tele-sena" e "papa-tudo".

Mais recentemente, temos observado o surgi
mento da promoção de sorteios de prêmios, como
forma de atrair aplicadores para outros produtos fi
nanceiros, além dos tradicionais títulos de capitaliza
ção propriamente ditos. Como exemplo. citaremos o
caso de um banco estrangeiro, cuja publicidade de
seu fundo de investimentos DI baseia-se no sorteio
de automóveis e, pasmem, de frigideiras!... (manche
te do UOL Economia, de 10-5-2000: "banco sorteia
frigideira para atrair investidor").

Em nossa opinião, e creio ser esta a da maioria
desta Casa, a. çoncor~ência entre as instituições fi
nanceiras deve basear-se em variáveis diretamente
relacionadas a seus produtos, como rentabilidade e
taxa de administração, por exemplo.

Pelo acima exposto, contamos com o apoio dos
nobres Colegas para a aprovação de nosso projeto
de lei. .

Sala das Sessões. 14 de junho de 2000. - Depu
tado Ricardo Berzoini.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

LEI Nº 7.492, DE 16 DE JUNHO DE 1986

Define os crimes contra o Sistema
Financeiro Nacional e dá outras provi
dências.

Art. 12 Considera-se instituição financeira, para
efeito desta lei, a pessoa jurídic.a de direito público ou
privado, que tenha como atividade principal ou aces-



§ 2º As multas serão aplicadas até 200 (duzen
tas) vezes o maior salário mínimo vigente no País,
sempre que as instituições financeiras, por negligên
cia ou dolo:

a) advertidas por irregularidades que tenham sido
praticadas, deixarem de saná-Ias no prazo que lhes for
assinalado pelo Banco Central da República do Brasil;

b) infringirem as disposições desta lei relativas ao
capital, fundos de reserva, encaixe, recolhimentos com
pulsórios, taxa de fiscalização, serviços e operações,
não-atendimento ao disposto nos artigos 27 e 33, inclu
sive as vedadas nos al1igos 34 (incisos 11 a ~), 35 a 40
Jesta lei, e abusos de concorrência (art. 18, § 2º);

c)opuserem embaraço à fiscalização do Banco
Central da República do Brasil.

§ 3º As multas cominadas neste artigo serão pa
gas mediante recolhimento ao Banco Central da Re
pública do Brasil, dentro do prazo de 15 (quinze) dias,
contados do recebimento da respectiva notificação.
ressalvado o disposto no § 5º deste artigo e serão co
bradas judicialmente, com o acréscimo da mora de
1% (um por cento) ao mês, contada da data da aplica
ção da multa, quando não forem liquidadas naquele
prazo.

§ 4º As penas referidas nos incisos 111 e IV, deste
artigo, serão aplicadas quando forem verificadas in
frações graves na condução dos interesses da institu
ição financeira ou quando da reincidência específica,
devidamente caracterizada em transgressões anteri
ormente punidascom multa.

§ 5º As penas referidas nos incisos 11, IJI e IV,
deste artigo, serão aplicadas pelo Banco Central da
Repríblica do Brasil, admitido recllrso, com efeitoS~
pensivo, ao Conselho Monetário Nacional, interposto
dentro de 15 (quinze) dias, contados do recebimento
da notificação.

§ 69. É vedada qualquer participação em multas,
as quais serão recolhidas integralmente ao Banco
Central da República do Brasil.

§ 79. Quaisquer pessoas físicas ou jurídicas que
atuem como instituição financeira, sem estarem devi
damente autorizadas pelo Banco Central da Repúbli
ca do Brasil, ficam sujeitas à multa referida neste arti
go e detenção de 1 (um) a 2 (dois) anos, ficando a
esta sujeitos, quando pessoa jurídica, seus diretores
e administradores.

§ 8º No exercício da fiscalização prevista no art.
10, VIII, desta lei, o Banco Central da Rep~blica cjo_
Brasil poderá exigir das instituições financeiras ou

CAPíTULO V
Das Penalidades

LEI N9 4.595, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1964

Dispõe sobre a política e as institui
ções monetárias, bancárias e creditícias,
cria o Conselho Monetário Nacional e dá
outras providências.
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sória, cumulativamente ou não, a captação, interme- expedidas de conformidade com o art. 42, XII, desta
diação ou aplicação de recursos financeiros (Vetado) lei.
de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, ou a
custódia, emissão, distribuição, negociação, interme
diação ou administração de valores mobiliários.

Parágrafo único. Equipara-se à instituição finan
ceira:

1- a pessoa jurídica que capte ou administre
seguros, câmbio, consórcio, capitalização ou
qualquer tipo de poupança, ou recursos de tercei
ros;

11 - a pessoa natural que exerça quaisquer das
atividades referidas neste artigo, ainda que de forma
eventual.

Art. 44. As infrações aos dispositivos desta lei
sujeitam as instituições financeiras, seus diretores,
membros de conselhos administrativos, fiscais e se
melhantes, e gerentes, às seguintes penalidades,
sem prejuízo de outras estabelecidas na legislação vi
gente:

1- advertência;
11- multa pecuniária variável;
111 - suspensão do exercício de cargos;
IV - inabilitação temporária ou permanente para

o exercício de cargos de direção na administração ou
gerência em instituições financeiras;

V - cassação da autorização de funcionamento
das instituições financeiras públicas, exceto as fede
rais, ou privadas;

VI - detenção, nos termos do § 79. deste artigo;
VII - reclusão, nos termos dos artigos 34 e 38,

desta lei.
§ 1º A pena de advertência será aplicada pela

inobservância das disposições constantes da legisla-
-~ã0-em-viQor, ressalvadas as sanções nela previstas,
sendo cabível também nos casos de fornecimento de
informações inexatas, de escrituração mantida em
atraso ou processada em desacordo com as normas



"§ 5º-A No caso da adoção da modali
dade leilão, prevista no inciso 11, a habilita
ção referida no art. 27 desta lei poderá ser
verificada apenas em relação ao licitante
vencedor, passando-se à habilitação dos
demais à medida em que os anteriores não
atenderem às exigências legais.

§ 5º-8 Quem fizer declaração falsa ou
deixar de apresentar a documentação exigi
da para o certame ficará impedido de con
tratar com a União pelo prazo de até cinco
anos, sem prejuízo das multas previstas no
edital e das demais cominações legais.

§ 5º-C Todos os documentos relativos
ao processo licitatório, especialmente o edi
tai, as propostas e os de habilitação dos lici
tantes deverão ser divulgados por meios
eletrônicos, ficando à disposição de qual
quer pessoa para consulta, sem necessida
de de senhas ou cadastramento prévio."

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Justificação

Os entes governamentais, como representantes
da sociedade, têm a incumbência de realizar os negó
cios de interesse público, mediante fiel observância
de regras e critérios definidos em lei.

Atualmente, dispõe sobre a contratação de
obras e serviços de engenharia, de venda e compra
de bens, a Lei nº 8.666, de 16 de junho de 1993.

Desde sua promulgação, tem sido alvo de inú
meras críticas de fornecedores, construtores e con
sultores. As autoridades públicas, País afora, com fre
qüência, revelam-se tolhidas e prejudicadas no exer
cício de suas atividades. Por sua vez, a opinião públi
ca vem assumindo posição de ·reserva e manifestan
do desaprovação. Todas as partes, curiosamente, to
mam, como fundamentos de suas divergências, os
princípios basilares da legislação específica: legalida
de, impessoalidade, moralidade, publicidade, igual
dade. Não raro, porém, evidencia-se nítida defesa de
interesses contrariados.

Num ponto todos convergem: a Lei nº 8.666, a
"famosa lei de licitação", precisa ser aperfeiçoada.

Visando a contribuir para o aprimoramento de
sejado, estamos propondo uma alteração que, a nos
so ver, poderá iniciar um novo tempo na administra-

PROJETO DE LEI NS! 3.232, DE 2000
(Do Sr. Adolfo Marinho)

Altera a Lei n9 8.666, de 21 de junho
de 1993, para que a modalidade leilão
possa ser estendida às aquisições de
bens e serviços da Administração e dá
outras providências.

(Apense-se ao Projeto de Lei nº 1.292,
de 1995)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O § 5º do art. 22 da Lei nº8.666, de 21 de

junho de 1993, passa a vigorar com a seguinte reda
ção:

"§ 5º Leilão é a modalidade de licitação entro
quaisquer Interessados para:

I - venda de bens móveis inservíveis
para a administração ou de produtos legal
mente apreendidos ou penhorados, ou para
a alienação de bens imóveis, prevista no art.
19, a quem oferecer o maior lance, igualou
superior ao valor da avaliação;

11 - a critério da Administração, qual
quer que seja o valor estimado do objeto da
licitação, a quem oferecer o menor lance, e
nos termos de regulamentação específica:

a) venda e compra de bens e contrata
ção de serviços em sistemas eletrônicos de
negociayão e bolsas de mercadorias, opera
dos em rede nacional;

b) contratação de obras e serviços de
engenharia por meio da utilização de recur
sos das tecnologias de informação e comu
nicação, operados em rede nacionaL 11
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das pessoas físicas ou jurídicas, inclusive as referi- Art. 2º Acrescente-se ao art. 22 da Lei nº
das no parágrafo anterior, a exibição a funcionários 8.666, de 21 de junho de 1993, os seguintes pará-
seus, expressamente credenciados, de documentos, grafos:
papéis e livros de escrituração, considerando-se a
negativa de atendimento como embaraço à fiscaliza
ção, sujeitos à pena de multa, prevista no § 22 deste
artigo, sem prejuízo de outras medidas e sanções ca
bíveis.

• Inciso VI/f passado a IX pela Lei n9 7.730, de 31 de janei
rode 1989.

§ 9º A pena de cassação, referida no inciso V,
deste artigo, será aplicada pelo Conselho Monetário
Nacional, por proposta do Banco Central da Repúbli
ca do Brasil, nos casos de reincidência específica de
infrações anteriormente punidas com as penas pre
vistas nos incisos 111 e IV, deste artigo.
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ção dos negócios públicos, no tocante à rapidez, cus- O princípio da publicidade recebeu uma aten-
tos e respeitabilidade. ção especial na elaboração deste projeto, sendo veri-

Trata-se da criação dos meios legais para viabl- ficado de forma contundente, pois está sendo propos~

Iizar a utilização da modalidade leilão para, não 50· to que todos os documentos relativos ao processo lici-
mente a venda de imóveis e bens móveis inservíveis, tatório, desde os editais e propostàs até os documen-
taI como hoje ocorre, mas também para todos os da- tos de habilitação, recursos, pareceres da Comissão
mais casos de licitação pública. de Licitação, respostas a questionamentos, etcI se-

Estamos propondo o uso, nas licitações públi- jam divulgados por meios eletrônicos (Internet), fican-
cas, das atuais tecnologias de informação e comuni- do à disposição de qualquer pessoa para consulta,
cação, a exe'mplo do que vêm fazendo, com sucesso, sem necessidade de senhas ou cadastramento pré-
os mais diversos segmentos de economia no mundo vio,' o que tomará o processo absolutamente transpa-
inteiro. rente e menos, sujeito a ~ções judiciais.

Cabe enfatizar que nossa proposta facilitará o ri- A publicidade dos atos administrativos garante a
goroso cumprimento dos princípios, insculpidos na lisura e a transparência da atuação dos agentes públi-
Constituição (legalidade, imparcialidade, moralidade, cos e deve ser manifestada pelos mais eficientes veí-
publicidade e eficiência) e previstos na Lei nº 8.666, cu los de comunicação,
a~. ,3ºt (is~nomia e proposta mais vantajosa para ad- A eficiência da comunicação é determinada
miniS raçao). .

, " ". . pela clareza das mensagem? e pela capacidade e ve-
O prinCipiO da legalidade e eVidente, pOIS toda locidade da sua propagação.

alteração pretendida será viabilizada por meio de lei, ,.
stricto sensu, na ambiência da Lei nº8.666 de 1993, .~~sse ~ontexto _e que se m~ere~ as novas t~c-

, _ , , nologlas de loformaçao e comun,lcaçao, em especial
~ lellao, pela s~a proprla natureza, afas~a qual- a Internet (veículo de comunicação por excelência),

quer Julg~me~to sU~Jetlvo das, propostas, raza~ pela os leilões eletrônicos em bolsas de mercadorias e os
qual o princípio da Impessoalidade e da moralidade , t I tA. d .-

_ . SIS emas e e romcos e negoclaçao.
sao plenamente observados nessa modalidade.

Adicionalmente, a utilização do leilão busca, de Não há dúvid,as quanto à ~fici~ncia do~ ~oder-
forma clara e pública, o menor preço, levando os lici- nos e potentes,';lelos de ~omunr~açao. O propn~ ~~-
tantes a baixarem seus custos e preços até o limite de v~rno Federal ~a tem realizado,diversos atos oflcl~ls
um lucro viável, acabando de vez com o tabu de que o via Internet,jals como ~ recolh~ment~ de declara?ao
"Governo" sempre compra mais caro. Pela mesma ra- de Imposto de Renda, dlvulgaçao da lista de contnbu-
zão, a sistemática do leilão impede a colusão em rela· intes com direito a devolução, publicação do Diário
ção aos preços ofertados, garantindo, assim, a seleção Oficial~ publicação do acompanhamento de proces-
da proposta mais vantajosa para a Administração. sos legislativos e de planos governamentais, etc.

Além da grande economia que a Administração Os dados atualizados acerca dos processos de
irá alcançar com a presente inovação na Lei de Licita- licitação, de igual modo, devem ser publicados da ma-
ções, a proposta traz no seu bojo um considerável ca- neira mais eficiente possível. A Internet e demais mei-
ráter social, pois permitirá que as micro e pequenas os eletrônicos de comunicação de dados tornaram-se
empresas, o pequeno produtor, comerciante ou pres- uma opção ímpar nos dias atuais.
tador de ~e,rviço~ ta~,bém tenham fácil acesso ao Salientamos que' a adoção do leilão, na forma
processo IIcltat6r,lo, ,u,tlllz~ndo-se da Internet, sem ter aqui proposta, fica a critério da Administração, consi-
que despende~ slg,n1fl~atl~~s somas de recu~sos para deradas as disparidades de condições operacionais
s~ deslocar ate o or~a~ I~cltan~e, o qu~ se alInha per- do'Poder Público no território nacional. Todavia é ple-
feitamente, co~ o pnncl,p~~ d~ Isonoml~., . namente previsível que, em curto espaço de tempo, o

O pnncíplo da eflclencla, como Ja afirmamos, uso dos meios eletrônicos estará universalizado na
car~cter~za-se pela redu~~o d,e,custos e tempo para a Gestão Pública, e o uso ou não de nossa proposta ca-
reallzaçao do processo IIcltatono. Vale destacar que o racterizará o perfil ético das administrações.
projeto acrescenta um dispositivo à Lei de Licitações ' '"
que permitem à Administração verificar os documen- , Em ~ace d,o expost?, contamos com o Indlspen-
tos somente em relação ao licitante vencedor, conse- savel apoIo ~os nossos Ilustres pares.
qüentemente dando mais dinamismo aos procedi- Sala das-Sessões, ·14 de junho de 2000. - Depu-
mentos do certame. tado Adolfo Marinho.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA salvo quanto ao conteúdo das propostas, até a res-
PELA COORDENAÇÃO DE ESTUDOS pectiva abertura.

LEGISLATIVOS - CeDI § 4º (Vetado.)

LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993

Regulamenta o art. 37, inciso XXI,
da Constituição Federal, institui normas
para licitações e contratos da Adminis
tração Pública e dá outras providências.

.................; .
CAPíTULO I

Das Disposições Gerais

Seção I
Dos Princípios

Art. 3º A licitação destina-se a garantir a obser
vância do princípio constitucional da isonomia e a se
lecionar a proposta mais vantajosa para a Administra
ção e será processada e julgada em estrita conformi
dade com os princípios básicos da legalidade, da im
pessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publi
cidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e
dos que lhes são correlatos.

§ 1º É vedado aos agentes públicos:
I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de

convocação, cláusulas ou condições que comprome
tam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo
e estabeleçam preferências ou distinções em razão
da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou
de qualquer outra circunstância impertinente ou irre
levante para o específico objeto do contrato;

11 - estabelecer tratamento diferenciado de na
tureza comercial, legal, trabalhista, previdenciária ou
qualquer outra, entre empresas brasileiras e estran
geiras, inclusive no que se refere a moeda, modalida
de e local de pagamentos, mesmo quando envolvidos
financiamentos de agências internacionais, ressalva
do o disposto no parágrafo seguinte e no art. 3º da lei
nQ 8.248, de 23 de outubro de 1991.

§ 2º Em igualdade de condições, como critério
de desempate, será assegurada preferência, sucessi
vamente, aos bens e serviços:

1- produzidos ou prestados por empresas brasi
leiras de capital nacional;

11- produzidos no País;
111 - produzidos ou prestados por empresas bra

sileiras.
§ 3º A licitação não será sigilosa, sendo públicos

e acessíveis ao público os atos de seu procedimento,

Seção VI
Das Alienações

Art. 19. Os bens imóveis da Administração PÚ
blica, cuja aquisição haja derivado de proceGimeAtGs
judiciais ou de dação em pagamento, poderão ser ali
enados por ato da autoridade competente, observa
das as seguintes regras:

I - avaliação dos bens alienáveis;
11 - comprovação da necessidade ou utilidade

da alienação;
111 - adoção do procedimento Iicitatório, sob a

modalidade de concorrência ou leilão.
.. Inciso 111 com redação dada pela Lei n9 8.883, de

8-6-1994.

CAPíTULO 11
Da Licitação

Seção I
Das Modalidades, Limites e Dispensa

Art. 22. São modalidades de licitação:
I - concorrência;
II - tomada de preços;

111- convite;
IV - concurso;
V-leilão.

§ 1º Concorrência é a modalidade de licitação
entre quaisquer interessados que, na fase inicial de
habilitação preliminar, comprovem possuir os requisi
tos mínimos de qualificação exigidos no edital para
execução de seu objeto.

§ 2º Tomada de preços é a modalidade de licita
ção entre interessados devidamente cadastrados ou
que atenderem a todas as condições exigidas para
cadastramento até o terceiro dia anterior à data do re
cebimento das propostas, observada a necessária
qualificação.

§ 3º Convite é a modalidade de licitação entre in
teressados do ramo pertinente ao seu objeto, cadas
trados ou não, escolhidos e convidados em número
mínimo de 3 (três) pela unidade administrativa, a qual
afixará, em local apropriado, cópia do instrumento
convocatório e o estenderá aos demais cadastrados



PROJETO DE LEI Nº 3.233, DE 2000
(Do Sr. Sérgio Reis)

Altera a Lei nº 9.503, de 23 de se·
tembro de 1997, que institui o Código de
Trânsito Brasileiro.

(Às Comissões de Viação e Transpor
tes; e de Constituição e Justiça e de Reda
ção (art. 54) - Art. 24, 11).

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O ar t. 105 da Lei nº 9.503, de 23 de se

tembro de 1997, passa a vigorar acrescido do seguin
te inciso:

"Art.105 ..
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na correspondente especialidade que manifestarem .
seu interesse com antecedência de até 24 (vinte e
quatro) horas da apresentação das propostas.

§ 4º Concurso é a modalidade de licitação entre
quaisquer interessados para escolha de trabalho téc
nico, científico ou artístico, mediante a instituição de
prêmios ou remuneração aos vencedores, conforme
critérios constantes de edital publicado na imprensa
oficial com antecedência mínima de 45 (quarenta e
cinco) dias.

§ 5º Leilão é a modalidade de licitação entre qua
isquer interessados para a venda de bens móveis inser
víveis para a Administração ou de produtos legalmente
apreendidos ou penhorados, ou para a alienação de
bens imóveis prevista no art. 19, a quem oferecer o mai
or lance, igualou superior ao valor da avaliação.

w§ 5f1com redação dada pela Lei nº 8.883, de 8-6-1994.

§ 6º Na hipótese do § 3º deste artigo, existindo
na praça mais de três possíveis interessados, li cada
novo convite realizado para objeto idêntico ou asse
melhado é obrigatório o convite a, no mínimo, mais
um interessado, enquanto existirem cadastrados não
convidados nas últimas licitações.

w§ 612 redação dada pela Lei nº 8.883, de 8-6-1994.

§ 7º Quando, por limitações do mercado ou ma
nifesto desinteresse dos convidados, for impossível a
obtenção do número mínimo de licitantes exigidos no
§ 3º deste artigo, essas circunstâncias deverão se de
vidamente justificadas no processo, sob pena de re
petição do convite.

§ 8º É vedada a criação de outras modalidades de
licitação ou a combinação das referidas neste artigo.

§ 9º Na hipótese do § 2º deste artigo, a Adminis
tração somente poderá exigir do licitante não cadas
trado os documentos previstos nos artigos 27 a 31 ,
que comprovem habilitação compatrvel com o objeto
da licitação, nos termos do edital.

w§ 9!lcom redação dada pela Lei nº 8.883, de 8-6-1994.

Seção 11
Da Habilitação

Art. 27. Para a habilitação nas licitações exi
gir-se-á dos interessados, exclusivamente, documen
tação relativa a:

I - habilitação jurídica;
11 - qualificação técnica;
111 - qualificação econômica-financeira;
IV - regularidade fiscal.

VII - espelhos retrovisores laterais direito e es
querdo, básicos de fábrica, para todos os tipos de veí
culos automotores."

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Justificação

O atual Código de Trânsito aprovado pela Lei nº
9.503, de 23-9-97, dentre outras condições, determi
na quais são os principais equipamentos obrigatórios
dos veículos automotores.

Com efeito, os espelhos retrovisores são equi
pamentos considerados essenciais à segurança do
veículo. Utilizados tradicionalmente na lateral esquer
da, a prática demonstrou tratar-se de equipamento
que poderia ser adotado também na lateral direita.

A modernização das estradas e auto-estradas
nacionais vem requerer dos motoristas maior desem
penho no controle de seus veículos, para garantir se
gurança nos percursos que a cada momento se apre
sentam duplicados e sem nenhuma conservação sa
tisfatória.

Além do atendimento referente à melhoria das
estradas, pistas e avenidas urbanas, não se pode dei
xar de considerar que a instalação direta de fábrica
dos espelhos retrovisores laterais direito e esquerdo
não onerará o preço final dos veículos.

Assim, contamos com o apoio dos nobres pares
para aprovação de nossa proposição.

Sala das Sessões, 14 de junho de 2000. - Depu
tado Sérgio Reis.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

LEI.N!!9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997
I

Institui o Código de Trânsito Braai-
-Ieiro. .

CAPfTULO IX
Dos Veículos

Seção"
Da Segurança dos Veículos

. Art. 105. São equipamentos obrigatórios dos ve-
íóulos, entre outros a serem estabelecidos pelo Con
tran:

I - cinto de segurança, conforme regulamenta
ção específica do CC?ntran, com exceção dos v~ículos

destinados ao transporte de passageiros em percur-
sos em que seja permitido viajar em pé; , .

11 - para os veículos de transporte e de condu
ção escolar, 05 de transporte de passageiros com
mais de dez lugares e os de carga com peso bruto to
t~1 superior a quatro mil quinhentos e trinta e seis qui
10gral'J:las, equipamento registrador instantâneo inal
terável de velocidade e- tempo;

111 - encosto de cabeça, para todos os tipos de
veículos automotores, segundo normas estabeleci
das pelo Contran;

,IV - (Vetado)
V - dispositivo destinado ao controle de emis

são de gases poluentes e de ruído, segundo normas
e~ta~eleciqas pelo Contran.

VI- para as bicicletas, a campainha, sinalização
noturna dianteira, traseira, lateral e nos pedais, e es
pelho retrovisor do lado esquerdo.

§ 1º, O Contran disciplinará o _usQ _dOS-Bqu1pa~

mentos obrtgatonos dos veículos e determinará suas
especificações técnicas.

§ 2!! Nenhum veícIJlo poderá transitar com equi
pa~ento o~ acessó~io proibido, sendo o infrator sujei
to as penalidades e medidas administrativas previstas
neste Código. .

§ 3º Os fabricantes, os importadores, os monta
dores, os encarroçadores de veículos e os revende
dores devem comercializar os seus veículos com os
equipamentos obrigatórios definid s neste artigo, e
com os demais estabelecidos pelo Contran.

§ 42 O Contran estabelecerá o prazo para o
atendimento do disposto neste artigo.
.................................., .

PROJETO DE LEI N!! 3.234, DE 2000
(Do Sr. José Carlos Coutinho)

Modifica a Lei n!! 7.210, de 11 de ju
lho de 1984, que institui a Lei de Execu
ção Penal.

(Apense-se ao Projeto de Lei nº 3.206,
de 2000)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 66 da Lei nº 7.21 de 1984, passa a

viger acrescido de dois novos incisos:
Art. 66 .

IX-A - manter atualizada agenda diária, consig
nando, em cada data, a relação dos presos que fazem
jus à progressão de regime, à concessão de benefício
ou ao término do cumprimento da pena;

IX-B - a remição da pena pelo trabalho será
computada mensalmente e a agenda atualizada no
período correspondente."

Justificação

É do conhecimento dos nobres colegas que o
sistema carcerário em todo o Brasil, merece mais
atenção e cuidados, muitos presos que já cumpriram
a penas, encontram-se em cárceres superlotados.
I Geralmente pobres, sem advogados e sem in
formação, os presidiários encontram-se ao abandono
da própria sorte dentro das prisões.

É de se reconhecer que, por ineficiência do
Estado, permanecendo o preso no cárcere por tempo
superior ao da sua condenação, ou não lhe sendo
concedido em tempo oportuno 05 benefícios a que
tem direito, estará ele sendo desrespeitado como ser
humano pelo próprio Estado que, conseqüentemente
estará lhe negando a cidadania

.Certo do grande alcance social da presente pro
posição, rogo aos nobres pares apoio a presente pro
posição.

. Sala das Sessões, 14 de junho de 2000. - Depu
tado José Carlos Coutinho.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

LEI N!!7.210, DE 11 DE JULHO DE 1984

Institui a Lei de Execução Penal.
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........... IX- compor e instalaro Conselho da Comunidade.

TíTULO 111
Dos Órgãos da Execução Penal

CAPíTULO 111
Do Juízo da Execução

I

Art. 66. Compete ao juiz da execução:
I - aplicar aos casos julgados, lei posterior que

de qualquer modo favorecer o condenado;
11 - declarar extinta a punibilidade;

I

111- decidir sobre:

a) soma ou unificação de penas;
b) progressão ou regressão nos regimes;

, -
c) detração e remição da pena;
d) suspensão condicional da pena;
e) livramento condicional;

f) incidentes da execução;
IV - autorizar saídas temporárias;
V - determinar:

a) a forma de cumprimento da pena restritiva de
direitos e fiscalizar sua execução;

b) a conversão da pena restrita de direitos e de
multa em privati~a de liberdade;

c) a conversão da pena privativa de liberdade
em restritiva de direitos;

d) a aplicação da medida de segurança, bem
como a substituição da pena por medida de segurança;

e) a revogação da medida de segurança;

f) a desinternação e o restabelecimento da situ
ação anterior;

g) o cump~imento de pena ou medida de segu
rança em outra comarca;

-h) a remoça0 do condenado na hipótese previs

ta no § 1º do art,~ 86 desta lei;

VI - zelar pelo correto cumprimento da pena e
da medida de segurança;

VII - inspecionar, mensalmente, os estabeleci
mentos penais, tomando providências para o adequa
do funcionamento e promovendo, quando for o caso,
a apuração de r~sponsabilidade;

VIII- interditar, no todo ou em parte, estabeleci
mento penal que estiver funcionando em condições
inadequadas ou com infringência aos dispositivos
desta le~

CAPíTULO IV
Do Ministério Público

Art. 67. O Ministério Público fiscalizará a execu
ção da pena e da medida de segurança, oficiando no
processo executivo e nos incidentes da execução.

PROJETO DE LEI N2 3.235, DE 2000
(Do Sr. José Carlos Coutinho)

Dispõe sobre a veiculação de pro
gramação educativa para crianças, por
meio dos canais de radiodifusão de soos
e imagens, e estabelece sanções pelo
seu descumprimento.

(Apense-se ao Projeto de lei nº 2.134,
de 1996.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º As emissoras de radiodifusão de sons e

imagens dedicarão pelo menos cinco horas semanais
à transmissão de programação especificamente con
cebida para a educação moral, cultural e intelectual
das crianças.

§ 1º Define-se como "programação especifica
mente concebida" qualquer programação televisiva
que atenda, em todos os aspectos, às necessidades
educacionais e informativas da criança e do adoles
cente, de idade igualou inferior a 16 anos, incluindo
as necessidades intelectuais/cognitivas ou socia
is/emocionais.

§ 2º A programação a que se refere o parágrafo
anterior deverá preencher os seguintes requisitos mí
nimos:

I Ter a educação da criaAça COrrlo objetivo
-prinCIpal;

11 - Ter objetivo educacional do programa e au
diência infantil como alvos explicitados no Relatório
de Programação Infantil a que se refere o inciso 111 do
art. 2º desta lei;

111 - Ser levada ao ar entre 7 e 22 horas;
IV - Ser regularmente incluída na programação;
V - Ter uma duração não inferior a 15 minutos;

VI- Ser identificada como programação
infantil educativa, no momento em que vai ao ar.
Art. 2º As emissoras ficam obrigadas a identifi-

car e divulgar sua programação destinada aO-p(ib1teo-
infantil, facilitando a informação de pais, mestres e in
teressados em geral, de três formas:



32928 Sábado 17 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2000

I - por meio da identificação da programação 
núcleo, no momento em que esses programas vão ao
ar;

11 - por meio da identificação de tais programas
para os editores de guias de programação;

111- mediante publicação e divulgação de Rela
tório de Programação Infantil.

§ 1ºA identificação da programação - núcleo se
fará por meio de ícones postos ao ar no início do pro
grama e no período que antecede os comerciais.

§ 2º O Relatório de Programação Infantil, a ser
divulgado pelas emissoras, conterá informações, atu
alizadas trimestralmente, sobre a programação infan
til que colocarem no ar, inclusive a data, hora, dura
ção e descrição dos programas.

§ 3º As emissoras manterão tais relatórios nos
arquivos da estação, destacando do restante da

programação e acessíveis à inspeção por parte do
público.

§ 4º As emissoras divulgarão, mediante anúncio
periódicos, no ar e em outros meios de propaganda, a
existência I disponibilidade e modo de acesso aos re
latórios aqui mencionados.

§ 52 As emissoras designarão um responsável
pela programação infantil, cujo o nome deverá ser de
acesso público, bem como os meios de contactá-Io.

§ 6º O cumprimento desta lei não exime a emis
sora do contido no art. 76, da lei nº 8.069, de 13 de ju
lho de 1990, que o Estatuto da Criança e do Adoles
cente.

§ 7º Especial atenção se dará às crianças com
idade inferior a oito anos na elaboração e veiculação
da programação de que trata esta lei.

Art. 32 O cumprimento desta lei será aferido no
processo de renovação das concessões de canais de
radiodifusão, e quando o Congresso Nacional apreci
ar os atos do Poder Executivo, na forma do § 1º art.
223 da Constituição Federal.

Parágrafo único. As emissoras apresentaram
como documento indispensáveis à renovação da con
cessão ou permissão do Relatório de televisão edu
cativa para crianças, contendo consolidação dos rela
tórios de programação infantil a que se refere ao início
111 do art. 22 supra, em formato padronizado pelo Mi
nistério das Comunicações.

Art. 42 O Poder Executivo regulamentará a pre
sente lei no prazo de noventa dias, e as emissoras lhe
darão cumprimento no prazo de um ano, a contar da
data de sua publicação.

Art. 52 Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Justificação

A exploração dos serviços de radiodifusão so
nora e de sons e imagens, são efetuados por cessões
de diretos, pelo Poder Público, às emissoras.

A televisão é um importante elemento de educa
ção de nossas crianças, inúmeras pesquisas demos
tram a eficácia dos programas de televisão concebi
dos com fim de ensinar, às crianças, habilidades es
pecíficas.

Considerando que a televisão chega às crian
ças cada vez mais cedo e por mais horas diárias, que
qualquer outra influência educativa, com exceção
talvez da família, muitas crianças assistem progra
mas infantis na televisão antes de serem expostas a
qualquer tipo de educação formal, e quase 70% das
creches mantêm a televisão ligada várias horas por
dia.

É difícil pensar em um interesse mais significati
vo do que a promoção do bem-estar das crianças que
assistem tanta televisão, de onde vem uma parcela
tão importante da formação que elas recebem.

Certo do grande alcance social da presente pro
posição, rogamos o apoio dos nobres pares.

Sala das Sessões, 14 de Junho de 2000. - Depu
tado José Carlos Coutinho.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

CONSTITUiÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

TíTULO IX
Das Disposições Constitucionais Gerais

Art. 233. Para efeito do art. 72 , XXIX, o emprega
dor rural comprovará, de cinco em cinco anos, peran
te a Justiça do Trabalho, o cumprimento das suas
obrigações trabalhistas para com o empregado rural,
na presença deste e de seu representante sindical.

§ 1º Uma vez comprovado o cumprimento das
obrigações mencionadas neste artigo, fica o empre
gador isento de qualquer ônus decorrente daquelas
obrigações no período respectivo. Caso o empregado
e seu representante não concordem com a compro
vação do empregador, caberá à Justiça do Trabalho a
solução da controvérsia.

§ 22 Fica ressalvado ao empregado, em qual
quer hipótese, o direito de postular, judicialmente, os
créditos que entender existir, relativamente aos últi
mos cinco anos.
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§ 3º A comprovação mencionada neste artigo ano, mediante a aplicação da variação do valor da
poderá serfeita em prazo inferior a cinco anos, a crité- Unidade Fiscal de Referência - UFIR, tomando-se
rio do empregador. por base o valor de janeiro de 1996.
.................................................................................... Art. 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua pu-
.................................................................................... blicação.

LEI N!! 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990

Dispõe sobre o Estatuto da Criança
e do Adolescente, e dá outras providên
cias.

LIVRO I
Parte Geral

TíTULO 111
Da Prevenção

CAPíTULO 11
Da Prevenção Especial

Seção I
Da Infonnação, Cultura, Lazer, Esportes, Diversões e

Espetáculos

Art. 76. As emissoras de rádio e televisão so
mente exibirão, no horário recomendado para o públi
co infanto-juvenil, programas com finalidades educa
tivas, artísticas, culturais e informativas.

Parágrafo único. Nenhum espetáculo será apre
sentado ou anunciado sem aviso de sua classificação,
antes de sua transmissão, apresentação ou exibição.

PROJETO DE LEI N!! 3.236, DE 2000
(Do Sr. Airton Dipp)

Dispõe sobre a atualização anual
das tabelas de incidência do Imposto de
Renda das pessoas físicas, a que se refe
rem o art. 3!! e o art. 11 da Lei n!! 9.250, de
26 de dezembro de 1995.

(Às Comissões de Finanças e Tributa
ção; e de Constituição e Justiça e de Reda
ção (art. 54) - art. 24, 11.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1!! As tabelas de incidência do Imposto de

Renda das pessoas físicas, a que se referem o art. 32

e o art. 11 da lei nº 9.250, de 26 de dezembro de
1995, serão atualizadas em 1!! de janeiro de cada

Justificação

Todos sabem que a estrutura do Imposto de
Renda no Brasil é extremamente injusta, e não aten
de aos princípios constitucionais da progressividade
e da capacidade contributiva.

Com efeito, o § 1!! do art. 145 da Constituição
Federal determina que os impostos "serão graduados
segunOO-.-a capacidade econômica do contribuinte".
Esse princípio tem sido acintosamente desobedeci
do, incidindo o Imposto de Renda na fonte sobre ínfi
mos salários e pensões, enquanto as grandes rendas
conseguem se subtrair à incidência do tributo, certas
da ineficiência da fiscalização.

O Imposto de Renda, no Brasil, foi totalmente
desvirtuado em suas finalidades, perdendo a caracte
rística da progressividade que lhe é inerente em sua
formulação teórica. Com efeito, a alíquota de 15% é
excessivamente alta para salários de apenas nove
centos reais mensais, enquanto a alíquota de 25% é
baixa para as grandes rendas.

As atuais tabelas de incidência do Imposto de
Renda das pessoas físicas entraram em vigor em ja
neiro de 1996 e, já naquela época, causavam indigna
ção em virtude da alta carga tributária que impunham
ao trabalhador e ao aposentado.

A injustiça nelas existente em 1996 foi sendo ampli
ada ano a ano, pois a inflação continuou existindo. Não
se tendo corrigido as tabelas, elas se tornaram mais pe
sadas, e a injustiça chegou às raias da iniqüidade.

Impõe-se imediata atualização das referidas ta
belas.

A adoção da Unidade Fiscal de Referência 
UFIR, como índice para correção da tabela, revela-se
adequado.

Com a finalidade de aprimorar a legislação tributá
ria, extirpando a iniqüidade hoje existente nas tabelas
de incidência do Imposto de Renda sobre as pessoas fí
sicas, estou apresentado o presente projeto de lei.

A proposição ora apresentada atende ao requi
sito de compatibilidade financeira e orçamentária, eis
que não tem por finalidade reduzir tributo ou conceder
isenção, mas apenas a de impedir que o gravame efe
tivo do Imposto de Renda seja aumentado em decor
rência da deficiência do próprio Este.do em impedir a
desvalorização da moeda. Ao adotar a UFIR como ín-



ALíQUOTA % PARCELA A DEDUZIR'
DO IMPOSTO EM:$ .

CAPITULO 11
Da Incidência Mensal do Imposto

Art. 3Q O imposto de renda incidente sobre os
rendimentos de que tratam os artigos 7º, 8º e '12 da
Lei nº7.713, de 22 de dezembro de 1988, será calcu
lado de acordo com a seguinte tabela ~ogres.sÍW.-~

Reais;- - '

l Base de Cálculo
~ Em R$::

até 900,00
atina de 900,00 até 1,800,00 15 135

, acima de 1.800 00 25 315
.:-..:=.c=---::::r==-=6.:........ 'J<'~ __= "=---:r-=_~....._ _..-

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CEDI

CONSTITUiÇÃO
DA

REPUBLlCA FEDERATIVA DO BRASIL
1988
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dice para reajuste das tabelas, o projeto resguarda os LEI N2 9.250, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995
valor~s inicialmente estabelecidos p,ela lei .como base Altera A Legislação do Imposto de
de calculo do Imposto de Renda, Impedindo que a Renda das Pessoas Físicas e Dá Outras
carga tributária incidente sobre o contribuinte seja au- Providências.
mentada sem lei que a autorize (o que efetivamente
vem ocorrendo pelo fato da inflação).

Pelos motivos expostos, estou certo de que o
projeto encontrará o apoio de meus pares no Con
gresso Nacional.

Sala das Sessões, 14 de junho de 2000. - Depu
tado Airton Dipp.

Parágrafo único. O imposto de que trata este ar
tigo será calculado sobre os rendimentos efetivamen
te recebidos em cada mes.

CAPfTULO 111
Da Declaração de Rendimentos

Art. 11. O imposto de renda devido na declara
ção será calculado mediante utilização da seguinte
tabela:

PROJETO DE LEI Nº 3.237, DE 2000
(Do Sr. Wagner Salustiano)

Dispõe sobre a proibição de venda
de cosméticos sem prescrição médica.

(Apense-se ao Projeto de Lei n!! 2.3àQ,
de 2000.)

TfTULO VI
Da Tributação e do Orçamento

CAPfTULO I
Do Sistema Tributário Nacional

SEÇÃO I
Dos Princípios Gerais

Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios poderão instituir os seguintes tributos:

I - impostos;

11- taxas, em razão do exercício do poder de po
licia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de servi
ços públicos específicos e divisíveis, prestados ao
contribuinte ou postos a sua disposição;

111 - contribuição de melhoria, decorrente de
obras públicas.

§ 1ºSempre que possível, os impostos terão cará
ter pessoal e serão graduados segundo a capacidade
econômica do contribuinte., facultado à administração
tributária, especialmente para conferir efetividade a es
ses objetivos, identificar, respeitados os direitos indivi
duais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos
e as atividades econômicas do contribuinte.

§ 2º As taxas não poderão ter base de calculo
propria e impostos

BASE DE cÁLCULo
FMRS

ale IO,!OO,OO

acima ~e 10.800,00 até 21.600,00
acima de 21600,00

ALÍQUOTA%

I;
2i

PARCELAADEDUZIR
DOIMPOSTO EidRS

1.620.00
3.180,00



rio.
Art.3º Esta lei entra em vigor na data de sua pu

blicação.

Justificação

Ninguém deixa de cumprir suas obrigações de
pagamento com o sistema que financia a casa pró
pria, sujeito a perdê-Ia, porque quer. O mutuário atra
sa as prestações porque perde sua capacidade con
tributiva.

E isto por várias razões que podem ser enume
radas.

A uma, pelo desemprego hoje, um dos grandes
problemas nacionais.

PROJETO DE LEI Nº 3.238, DE 2000
(Do Sr. Ademir Lucas)

Proíbe a inclusão de mutuário do
sistema financeiro da habitação, no ca
dastro de inadimplência, e dá outras pro
vidências.

(Às Comissões de Defesa do Consu
midor, Meio Ambiente e Minorias; e de
Constituição e Justiça e de Redação (art.
54) - art. 24, 11 )

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Caixa Econômica Federal e a SERASA

(Centralização de Serviços Bancários S.A), não po
derão incluir os nomes dos mutuários inadimplentes
nos cadastros e serviços de proteção ao crédito.

Art.2º Revogam-se as disposições em contrá-

Justificação

A cada dia prolifera nos estabelecimentos de co
mércio varejista, nos salões de beleza ou, ainda, por
intermédio de vendedoras domiciliares uma enorme
gama de produtos cosméticos: são hidratantes, revi
talizantes, umectantes, protetores, rejuvenescedores
etc., que estão à disposição dos consumidores.

Muitos desses produtos contêm em suas res
pectivas composições desde substâncias comprova
dâmente inócuas, até fármacos, cuja prescrição de
veria ser reservada aos médicos.

O resultado dessa liberalidade excessiva na co
mercialização de cosméticos é o consumo desmedido
e muitas vezes contra-indicado de compostos com po
tencial lesivo ao organismo humano. Acumulam-se,
assim, os casos de lesões cutâneas e mucosas origi
nárias do uso indevido de tais produtos, sem que o
consumidor esteja alertado para os riscos que corre.

Destaque-se, inclusive, que muitas das lesões
adquiridas pelo uso de produtos aparentemente ino
fensivos como batons, cremes, perfumes etc., são
graves, levando até mesmo ao comprometimento do
restante do organismo e a deformidades e cicatrizes
irrecuperáveis.

Segundo dados divulgados pela imprensa, o
mercado de vendas de produtos de beleza por marke
ting direto ou domiciliar movimentou no ano de 1999,
nÇ> País, algo em torno de R$ 3,7 bilhões, ocupando
cerca de 1,4 milhões de vendedoras. Essas profissio
nais, evidentemente, não possuem qualificação míni
ma para indicar um produto de uso tópico, para diag
nosticar o tipo de pele da consumidora, segundo as
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O Congresso Nacional decreta: especificações do produto e a disfunção estética em
r . Art 1º Fica proibida a venda de produtos cosmé- questão.
tjcos .sem a devida prescrição médica, decorrente de A venda desses produtos tornou-se tão lucrativa
avaliação e exame clínico. que em março próximo passado foi comemorada em

Parágrafo único. Para os efeitos dessa lei, consi- uma emissora de TV a venda recorde de um gel "re-
dera-se cosméticos os produtos de finalidade estética dutor de gorduras localizadas e celulite". A técnica uti-
e protetora de qualquer natureza. lizada para induzir os consumidores a adquirirem tais

Art. 2º Os órgãos de vigilância sanitária dos produtos omite que a obesidade é um problema de
Estados, Distrito Federal e Municípios ficam respon- saú_de, que ~r~cisa de !rata~ento ade~u~do .e ~rien-

sáveis pela fiscalização do disposto no artigo anterior, taçao espeCializada. Alem dlsso,_o uso l~dISCrlml~adAo
inclusive para venda domiciliar. d~sse~ cremes pode causar lesoes cutaneas e slste

mlcas Importantes.
, A.rt. 3º S~m prejuízo das.sanções cíveis e'pen~i~ Isto posto, ante às evidentes necessidades e al-

cablvels, os Infratores do disposto nesta lei sUJel- cance social e sanitário desta proposição, esperamos
tam-se às penalidades previstas na legislação sanitá- vê-Ia apoiada por nosso ilustres pares no Congresso
ria em vigor. Nacional.

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua pu- Sala das Sessões, 14 de junho de 2000. - Depu-
blicação. tado Wagner Salustino.Art. 11. O imposto de renda

devido na declaração será calculado mediante utiliza
ção da seguinte tabela:



Justificação

Desde há muito, os profissionais de Farmácia,
com graduação de nível superior, na sua luta por me
lhores condições de trabalho, buscam uma solução
satisfatória que os coloque ao abrigo do salá
rio-mínimo profissional, tal como ocorre com diversas
outras categorias, sob a égide da Lei n!! 4.950-A, de
22 de abril de 1966 e da Lei n!! 3.999, de 15 de dezem
bro de 1961.

Trata-se no caso-deiazer justiça, em obediência
ao mais legítimo preceito de equidade, vez que esta
mesma legislação já estabelece o beneficio para quí-

Altera a redação dos artigos 1º, 3!! e
4!! da Lei n!! 4.950-A, de 22 de abril de
1996, que "dispõe sobre a remuneração
de profissionais diplomados em Enge
nharia, Química, Arquitetura, Agronomia
e Veterinária", para incluir os diplomados
em Farmácia, e dá outras providências.

(Às Comissões de Trabalho, de Admi
nistração e Serviço Público; e de Constitui
ção e Justiça e de Redação (art. 54) - art.
24, 11.)

PROJETO DE LEI Nº 3.239, DE 2000
(Do Sr. Márcio Fortes)
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A duas, pelo congelamento dos salários. § 1!! No caso dos profissionais de Farmácia, a
A três, porque existem várias ações judiciais classificação constante das alíneas a e b assumem

onde os mutuários questionam cobranças abusivas. respectivamente 4 (quatro) e mais de 4 (quatro) horas
Por estas e outras é que a Justiça vem constan- diárias de serviço.

te":lente, co~c~dendo liminares ~etermina.ndo .ora à § 2!! A jornada de trabalho é fixada no contrato
Calx~ Econor~ll?a Federal, ora a Centrahz~çao de de trabalho ou determinação legal vigente."
ServIço Bancarias S.A - SERASA, que retirem de "A t 40 O f" , 't d rt 10 -, , r. - s pro ISSlonalS CI a os no a . - saoseus cadastros os nomes dos madlmplentes. , " , ,

O t I, . , 't classificados, amda, para os efeitos desta lei, em:
corre que es as Imlnares se sUJei am acassa-, ,

ções, o que penaliza injustamente os mutuários. a) diplomados pelos cursos regulares superro-
Assim, é mais do que justo que uma lei proíba à res de Engenharia, de Química, de Arquitetura, de

Caixa Econômica Federal e Serasa que não mais utili- Agronomia, de Veterinária e de Farmácia com curso
zem de expediente que constrinja o pobre do mutuá- universitário de 4 (quatro) anos ou mais;
rio j~ ~s voltas com este.sistema financeiro ~abitacio- b) diplomados pelos cursos regulares superio-
nal Injusto que a tod,o mes,aumenta prestaçoes e tor- res de Engenharia, de Química, de Arquitetura, de
na o saldo devedor I~pagavel. .. Agronomia, de Veterinária e de Farmácia com curso

Espera~os, pOIS, contar ~om o apOIo ~os Ilus- universitário de menos de 4 (quatro) anos."
tres congressistas para garantir a aprovaçao desta
matéria de inquestionável relevância social. "Art. 6º A fixação do salário-base mínimo, no

Sala das Sessões, 14 de junho de 2000. - Depu- caso da execução de atividades e tarefas classifica-
tado Ademir Lucas. das na alínea b do art. 3!!, será feita tomando-se por

base o custo da hora fixado no caput do art. 5!! desta
lei, acrescidas de 25% (vinte e cinco por cento) as ho
ras excedentes à 6 (seis) horas diárias de serviço.

Parágrafo único. No caso dos profissionais de
Farmácia, o acréscimo de 25% sobre o custo da hora
incidirá sobre as horas excedentes a 4 (quatro) horas
diárias, conforme estipula o parágrafo 1!! do art. 5!!."

Art. 2!! Os empregadores que, à data da publica
ção da presente lei, estiverem remunerando de forma
diferente aos farmacêuticos seus empregados, terão
prazo de sessenta dias para se adaptarem aos ter
mos da presente lei, sujeitos, os que não atenderem,
às cominações da legislação trabalhista pertinente no
que se refere à subtração de salário.

Art.3!! Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Sala das Sessões, 14 de junho de 2000. - Már
cio Fortes, Deputado Federal.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Os artigos 1!!, 32 e 42 da Lei n24.950-A, de

22 de abril de 1996, passam a vigorar com as seguin
tes redações:

"Art. 1!! O salário mínimo dos diplomados pelos
cursos regulares superiores mantidos pelas Escolas
de Engenharia, de Química, de Arquitetura, de Agrc
nomia, de Veterinária e de Farmácia é o fixado pela
presente le;'''

"Art. 32 Para os efeitos desta lei, as atividades ou
tarefas desempenhadas pelos profissionais enume
rados no art. 1º são classificadas em:

a) atividades ou tarefas com exigência de 6
(seis) horas diárias de serviço;

b) atividades ou tarefas com exigência de mais
de 4-(€fuatro) horas diárias de serviço.



RESOLUÇÃO Nº12, DE 1971

Suspende, por inconstitucionalida
de, _a ~x~çu_çãº_ºª---Lei n° 4.950-A, dti2
ae abril de 1966, em relação aos servido
res públicos sujeitos ao Regime Estatu
tário.

Dispõe sobre a remuneração de pro
fissionais diplomados em Engenharia,
Jl!Jínl~ta, Arq.uitetura, Agronomia e Veteri
nária.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

LEI N!! 4.950-A, DE 22 DE ABRIL DE 1966.
(Suspensa pela Resolução nº 12, de 1971 - SF)

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou
e manteve, após veto presidencial, e eu, Aura Moura
Andrade, Presidente do Senado Federal, de acordo
com o disposto no § 4º do Art. 70, da Constituição Fe
deral, promulgo a seguinte lei:

Art. 1º O salário mínimo dos diplomados pelos
cursos regulares superiores mantidos pelas Escolas
de Engenharia, de Química, de Arquitetura, de Agro
nomia e de Veterinária é o fixado pela presente lei.

Art. 2º O salário mínimo fixado pela presente lei
é a remuneração mín.ír:n_a _obrigatória pQr serviços
prestados pelos profissionais definidos no art. 1º, com
relação de emprego ou função, qualquer que seja a
fonte pagadora.
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As peculiaridades desta profissão e a sua im- Art. 3º Para os efeitos desta lei as atividades ou
portância do ponto de vista da saúde da população de tarefas desempenhadas pelos profissionais enume-
longe respaldam este intento, tornando-a insubstituí- rados no art. 1º são classificados em:
vel tant~ na indús~ria e na manipulaç~o.como .~a dis- a) atividades ou tarefas com exigência de 6
pensaçao de receItas, dentro do comercIo varejista de (seis) horas diárias de serviço'
produtos farmacêuticos. b) t' 'd d t f' . ~ . d .. . _. . a IVI a es ou are as com eXlgencla e mais

Assim, a par, das eXlgenclas legais, que fazem e 6 (seis) horas diárias de serviço.
obrigatória a ~resença do profissional farmacê~~ico Parágrafo único. A jornada de trabalho é a fixada
nos estab~l.eclme.ntos do ram?. com responsablhd~- no contrato de trabalho ou determinaão legal vigente.
des especificas diante do usuano, coube-lhe, a partir o . . ..•
da Lei nº 87/99, na execução da prescrição médica, a . Art. 4- Par~ o~ efeltos.~esta lei, os profisSionaIS
função de promover a intercambialidade do nome co- citados no Art. 1- sao classIficados em:
mercial da base medicamentosa para genérico, asse- a) diplomados pelos cursos regulares superio-
gurando o menor custo para o consumidor. res mantidos pelas Escolas de Engenharia, de Quími-

Com as-observações que procurei--pontuar, para ca, de Arquit~tur~, ,d.e Agronomia e de Veterin~ria
fundamentar a presente proposta e fornecer a indis- com curso unlversltarro de 4 (quatro) anos ou maIs;
pensável informação e esclarecimento dos Senhores b) diplomados pelos cursos regulares superio-
"'arlamentares, espero merecer de todos, nas duas res mantidos pelas Escolas de Engenharia, de Quími-
Csas do Congresso Nacional, a atenção e acolhida ca, de Arquitetura, de Agronomia e de Veterinária
que o assunto requer. com curso universitário de menos de 4 (quatro) anos.

A medida, por si só não apenas oportuna, mas Art 5º Para a execução das atividades e tarefas
também necessária, evitará maior adiamento no re- classificadas na alínea a do art. 3º, fica fixado o salá-
conhecimento e na concessão de um direito aos pro- rio-base mínimo de 6 (seis) vezes o maior salá-
fissionais de Farmácia de nível superior, que tempos rio-mínimo comum vigente no País, para os profissio-
atrás a sociedade brasileira já deveria ter lhes deferi- nais relacionados na alínea a do art. 4º, e de 5 (cinco)
do. - Márcio Fortes, Deputado Federal. vezes o maior salário-mínimo comum vigente no País,

para os profissionais da alínea b do Art. 4º.
Art 6º Para a execução de atividades e tarefas

classificadas na alínea b do Art. 3º a fixação do salá
rio-base mínimo será feito tomando-se por base o
custo da hora fixado no art. 5º desta lei, acrescidas de
25% as horas excedentes das 6 (seis) diárias de ser
viços.

Art. 7º A remuneração do trabalho noturno será
feita na base da remuneração do trabalho diurno,
-acrescida de 25% (vinte-e--cinco por cento).

Art 8º Esta lei entrará em vigor na data da sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brasília. 22 de abril de 1966; 145º da Indepen
dência e 78º da República. - AURO MOURA
ANDRADE, Presidente do Senado Federal

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos
termos do art. 42, inciso VII, da Constituição, e eu, Pe
trônio Portella, Presidente, promulgo a seguinte
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Art 1º É suspensa, por inconstitucionalidade,
nos termos da decisão definitiva proferida pelo Supre
mo Tribunal Federal, em 26 de fevereiro de 1969, nos
autos da Representação nº716, do Distrito Federal, a
execução da Lei nº 4.950-A, de 22 de abril de 1966,
em relação aos servidores públicos sujeitos ao regi
me estatutário.

Art 2º Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

Senado Federal, 7 de junho de 1971.- Petrônio
Portella, Presidente do Senado Federal.

LEI Nº 3.999, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1961

Altera o salário mínimo dos médi
cos e cirurgiões dentistas.

o Presidente da República,

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e
eu sanciono a seguinte Lei:

Art 1º O salário mínimo dos médicos passa a vi
gorar nos níveis e da forma estabelecida na presente
[ei.

Art 2º A classificação de atividades ou tarefas,
desdobrando-se por funções, será a seguinte:

a) médicos (seja qual for a especialidade);

b) auxiliares (auxiliar de laboratorista e radiolo
gista e internos).

Art 3º Não se compreende na classificação de
atividades ou tarefas, previstas nesta lei (obrigando
ao pagamento de remuneração) o estágio efetuado
para especialização ou melhoria de tirocínio, desde
que não exceda ao prazo máximo de seis meses e
permita a sucessão regular no quadro de beneficia
dos.

Art 4º É salário mínimo dos médicos a remune
ração mínima, permitida por lei, pelos serviços profis
sionais prestados por médicos, com a relação de em
prego, a pessoas físicas ou jurídicas de direito priva
do.

Art. 5º Fica fixado o salário mínimo dàs médicos
em quantia igual a três vezes e o dos auxiliares a duas
vezes mais o salário mínimo comum das regiões ou
sub-regiões em que exercerem a profissão.

LEI Nº 9.787, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1999.

Altera a Lei nº 6.360, de 23 de se
tembro de 1976, que dispõe sobre a vigi
lância sanitária, estabelece o medica
mento genérico, dispõe sobre a utiliza-

ção de nomes genencos em produtos
farmacêuticos e dá outras providências.

O Presidente da República, faço saber que o Con
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art 1º A Lei nº 6.360, de 23 de setembro de
1976, passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 3º ..

"XVIII - denominação Comum Brasilei
ra (DCB) - denominação do fármaco ou
princípio farmacologicamente ativo aprova
da pelo órgão federal responsável pela vigi
lância sanitária;

XIX - Denominação Comum Internacio
nal (DCI) - denominação do fármaco ou prin
cípio farmacologicamente ativo recomendada
pela Organização Mundial de Saúde;

XX - Medicamento Similar - aquele
que contém o mesmo ou os mesmos princí
pios ativos, apresenta a mesma concentra
ção, forma farmacêutica, via de administra
ção, posologia e indicação terapêutica, pre
ventiva ou diagnóstica, do medicamento de
referência registrado no órgão federal res
ponsável pela vigilância sanitária, podendo
diferir somente em características relativas
ao tamanho e forma do produto, prazo de
validade, embalagem, rotulagem, excipien
tes e veículos, devendo sempre ser identifi
cado por nome comercial ou marca;

XXI - Medicamento Genérico - medi
camento similar a um produto de referência
ou inovador, que se pretende ser com este
intercambiável, geralmente produzido após
a expiração ou renúncia da proteção paten
tária de outros direitos de exclusividade,
comprovada a sua eficácia, segurança e
qualidade, e designado pela DCB ou, na
sua ausência, pela DCI.

PROJETO DE LEI Nº 3.242, DE 2000
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N!! 823/00

Altera dispositivos das Leis nOs
4.947, de 6 de abril de 1996, 5.868, de 12
de dezembro de 1972, 6.015, de 31 de de
zembro de 1973, do Decreto-Lei n!! 1.989,
de 28 de dezembro de 1982, da Lei nº



§ 3º Ficam também obrigados todos os proprie
tários, os titulares de domínio útil ou os possuidores a
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9.393, de 19 de dezembro de 1996, e dá IV - denominação do imóvel; e
outra~ providência. V - localização do imóvel.

, . (As Comissões d~. ~gricultur? e § 7º Os serviços de registro de imóveis ficam
Pohtlca R~ral; e de ConstltUlçao e Justiça e obrigados a encaminhar ao Incra, mensalmente, as
de Redaçao) modificações ocorridas nas matrículas imobiliárias

O Congresso Nacional decreta: decorrentes de mudanças de titularidade, desmem-
Art.1º Os arts. 20 e 22 da Lei nº 4.947, de 6 de bramento, parcelamento, loteamento, remembramen-

abril de 1966, passam a vigorar com as seguintes al- to, retificação de área, reserva legal e particular do
terações: patrimônio natural e outras limitações e restrições de

"Art. 20. Ingressar e permanecer sem autoriza- caráter ambiental, envolvendo os imóveis rurais, in-
ção dos seus órgãos competentes, em terras da clusive os destacados do patrimônio público.
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municí- § 8º O Incra encaminhará, mensalmente, aos
pios, ou de suas entidades vinculadas. serviços de registro de imóveis, os códigos dos imó-

Pena detenção de seis meses a três anos, ou veis rurais de que trata o parágrafo anterior, para se-
multa. rem averbados de ofício, nas respectivas matrículas."

§ 1º As penas cominadas neste artigo aumen- (NR)
tam-se de um terço, quando houver a intenção de Art. 2º Os arts. 1º, 2º, 3º e 8º da Lei nº 5.868, de
ocupar as terras a que se refere o caput. 12 de dezembro de 1972, passam a vigol ar com as

§ 2º As penas cominadas neste artigo não se seguintes alterações:
aplicam à ocupação de boa-fé e comprovadamente "Art. 1º ..
de caráter sócio-econômico, assim entendidas as si- ..
tuações previstas no art. 102 da Lei nº4.504, de 30 de § 1º As revisões gerais de cadastros de imóveis
novembro de 1964 e no art. 29 da Lei nº6.383, de 7 de a que se refere o § 4º do art. 46 da Lei nº 4.504, de 30
dezembro de 1976, respeitada a propriedade familiar, de novembro de 1964, serão realizadas em todo o
desde que não ocorra em área de floresta primária ou País nos prazos fixados em ato do Poder Executivo,
'de preservação permanente." (NR) para fins de recadastramento e de aprimoramento do

"Art. 22. Sistema de Tributação da Terra - sn e do Sistema
Nacional de Cadastro Rural- SNCR.

§ 2º Fica criado o Cadastro Nacional de Imóveis
Rurais - CNIR, que terá base comum de informações,
gerenciada conjuntamente pelo (ncra e pela Secreta
ria da Receita Federal, produzida e compartilhada pe
las diversas instituições públicas federais e estaduais
produtoras e usuárias de informações sobre o meio
rural brasileiro.

§ 3º A base comum do CNIR adotará código úni
co, a ser estabelecido em ato conjunto do Incra e da
Secretaria da Receita Federal, para os imóveis rurais
cadastrados que permitam a sua identificação e o
compartilhamento das informações entre as institui
ções participantes.

§ 4º Integrarão o CNIR, as bases próprias de in
formações produzidas e gerenciadas pelas institui
ções participantes, constituídas por dados específi
cos de seus interesses, que poderão por elas serem
compartilhados, respeitadas as normas regulamenta
doras de cada entidade." (NR)

"Art. 2º .

§ 3º A apresentação do Certificado de Cadastro
de Imóvel Rural- CCIR, exigida neste artigo e nos pa
rágrafos anteriores, far-se-á, sempre, acompanhada

·da prova de quitação do Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural - ITR, correspondente aos últimos
cinco exercícios, ressalvados os casos de inexigibili
dade e dispensa previstos no art. 20 da Lei nº 9.393,
de 19 de dezembro de 1996.

, § 4º Dos títulos de domínio destacados do patri
mônio público constará obrigatoriamente o número
de inscrição do CCIR, nos termos da regulamentação
desta lei.

§ 5º Nos casos de usucapião, o juiz intimará o
Incra do teor da sentença, para fins de cadastramento
do imóvel rural.

§ 6º Além dos requisitos previstos no art. 134 do
Código Civil e na Lei n!!7.433, de 18 de dezembro de
,1985, os serviços notariais são obrigados a mencio
nar nas escrituras os seguintes dados integrantes do
CCIR:

I - código do imóvel;
" - nome do detentor;
11I - nacionalidade do detentor;
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a) R$2,OO (dois reais) para os imóveis rurais
com área até vinte hectares;

b) para os imóveis rurais com área acima de vin..
te hectares e até mil hectares, ao valor referido na alí..
nea anterior, acrescentar-se-ão R$2,OO (dois reais)
para cada cinqüenta hectares ou fração excedente;

c) para os imóveis rurais com área acima de mil
hectares, ao resultado obtido na forma da alínea ante
rior, acrescentar-se-ão R$2,OO (dois reais) para cada
mil hectares ou fração excedente." (NR)

Art. 5º O art. 16 da Lei nº9.393, de 19 de dezem
bro de 1996, passa a vigorar com a seguinte altera
ção:

....................................................."(NR)

"Art. 176 : .

11- .

11 - os registros relativos a imóveis si
tuados em comarcas ou circunscrições limí
trofes, que serão feitos em todas elas, de
vendo os Registros de Imóveis fazer constar
dos trtulos registrados tais ocorrências;

qualquer título a atualizar a declaração de cadastro suas características, confrontações, localização e
sempre que houver alteração nos imóveis rurais, em área;
relação à área ou à titularidade, bem como nos casos b) se urbano, indicação de suas características
de preservação, conservação e proteção de recursos e confrontações, localização, área, logradouro, núme-
naturais. ro e sua designação cadastral, se houver.

§ 4º Quando duas ou mais áreas rurais contí- § 3º Nos casos de desmembramento, parcela-
guas, pertencentes ao mesmo proprietário, consta- mento ou remembramento de imóveis rurais, a identi-
rem de matrículas autônomas, ou de transcrições an- ficação prevista no § 1º, 11,3, a, será obtida a partir de
teriores à Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, memorial descritivo, assinado por profissionaL1:lablli=-
ou seencontrarem registradas por ambos os siste- tado e com a devida Anotação de Responsabilidade
mas, poderá o Incra notificar o proprietário para pro- Técnica - ART, contendo as coordenadas dos vérti-
ceder à unificação das matrículas no registro de imó- ces definidores dos limites dos I imóveis rurais,
veis." (NR) geo-referenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e

Art. 3º................................................................. com precisão posicional a ser fixada pelo Incra." (NR)
Parágrafo único. Os documentos expedidos pelo "Art. 225 .

'ncra, para fins cadastrais, não fazem prova de propri- .
edade ou de direitos a ela relativos, ainda que neles § 3º Nos autos judiciais que versem sobre imó-
constem referências a termos de reconhecimento, veis rurais, a localização, os limites e as confronta-
cartas de sentença, ou qualquer outro documento ori- ções serão obtidos a partir de memorial descritivo as-
ginário do Poder Público." (NR) sinado por profissional habilitado e com a devida Ano-

"Art. 8º........................................ tação de Responsabilidade Técnica - ART, contendo
.. as coordenadas dos vértices definidores dos limites

§ 3º São considerados nulos e de"nenhum efeito dos imóveis rurais, geo-referenciadas ao Sistema Ge-
quaisquer atos que infrinjam o disposto neste artigo, odésico Brasileiro e com precisão posicional a ser fi-
não podendo os serviços notariais lavrar escrituras xada pelo Incra." (NR)
dessas áreas, nem ser tais atos registrados nos Re- Art. 4º O art. 2º do Decreto-Lei nº 1.989, de 28
gistros de Imóveis, sob pena de resp0!1sabilidade ad- de dezembro de 1982, passa a vigorar com as seguin-
ministrativa, civil e criminal de seus titulares ou pre- tes alterações:
postos. "Art. 2º A Taxa de Serviços Cadastrais, prevista
.........................................................................." (NR) no art. 5º do Decreto-Lei nº57, de 18 de novembro de

Art. 3º Os arts. 169, 176 e 225 da Lei nº6.015, de 1966, com a alteração do art. 2º da Lei nº6.746, de 1Co
31 de dezembro de 1973, passam a vigorar com as de dezembro de 1979, será devida nos valores abai-
seguintes alterações: xo:

"Art. 169 .

"Art. 16 ..
3 - a identificação do imóvel, que será feita me

diante:

a) se rural, o código do imóvel, os dados cons
tantes do CCIR, a denominação e a indicação de

§ 3º A Secretaria da Receita Federal, com o
apoio do Incra, administrará o Cafir e colocará as in
formações nele contidas à disposição daquela Autar-



• Allnea f acrescida pela Emenda Constitucional nQ 18, de
5-2-1998.

§ 2º A iniciativa popular pode ser exercida pela
apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de
lei subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitora
do nacional, distribuído pelo menos por cinco Esta
dos, com não menos de três décimos por cento dos
eleitores de cada um deles.

TíTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPíTULO I
Do Poder Legislativo

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

CONSTITUiÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988
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quia, para fins de levantamento, pesquisas e proposi- c) servidores públicos da União e Territórios,
ção de ações administrativas e judiciais. seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilida-

§ 49 Às informações a que se refere o parágrafo de e aposentadoria;
anterior aplica-se o disposto no art. 198 da lei nº * Aflnea c com redação dada pela Emenda Constitucional
5.172, de 25 de outubro de 1966 - Sistema Tributário nll 18, de 5-2-1998.

Nacional." (NR) d) organização do Ministério Público e da De-
Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua pu- fensoria Pública da União, bem como normas gerais

blicação. para a organização do i\llinistério Público e da Defen-
Brasflia, soria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos

Territórios;
e) criação, estruturação e atribuições dos Minis

térios e órgãos da administração pública;

f) militares das Forças Armadas, seu regime ju
rídico, provimento de cargos, promoções, estabilida
de, remuneração, reforma e transferência para a re
serva.

Seção VIII
Do Processo Legislativo LEI N9 4.947, DE 6 DE ABRIL DE 1966

Subseção 111
Das Leis

Art. 61. A iniciativa das leis complementares e
ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da
Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do
Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao
Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores,
ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na
forma e nos casos previstos nesta Constituição.

§ 1ºSão de iniciativa privativa do Presidente da
República as leis que:

I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças
Armadas;

11 - disponham sobre:

a) criação de cargos, funções ou empregos pú
blicos na administração direta e autárquica ou au
mento de sua remuneração;

b) organização administrativa e judiciária, maté
ria tributária e orçamentária, serviços públicos e pes
soal da administração dos Territórios;

Fixa Normas de Direito Agrário, Dis
põe sobre O Sistema de Organização e
funcionamento do Instituto Brasileiro de
Reforma Agrária, e dá outras providências

CAPITULO V
Disposições Gerais

Art. 20. Invadir, com intenção de ocupá-Ias, ter
ras da União, dos Estados e dos Municípios:

Pena: Detenção de 6 meses a 3 anos.
Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem,

com idêntico propósito, invadir terras de órgãos ou
entidades federais, estaduais ou municipais, destina
das à Reforma Agrária.

Art. 22. A partir de 10 de janeiro de 1967, so
mente mediante apresentação do Certificado de Ca
dastro, expedido pelo Ibra e previsto na lei nº 4.504,
de 30 de novembro de 1964, poderá o proprietário de
qualquer imóvel rural pleitear as facilidades proporci-



vaso
Parágrafo único. O Incra, ouvido o Instituto Bra

sileiro de Desenvolvimento Florestal - IBDF, em
Instrução Especial aprovada pelo Ministro da Agricul
tura, baixará as normas disciplinadoras da aplicação
do disposto neste artigo.

Art. 62 Para fim de incidência do Imposto sobre a
P~oQl'iedade Territori.ÇlI Rural, a que.~-ª--r:.efere_o_ar:t....2.9...

da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, conside
ra-se imóvel rural aquele que se destinar à exploração
agrícola, pecuária, extrativa vegetal ou agroindustrial
e que, independentemente de sua localização, tiver
área superior a 1 (um) hectare.

Parágrafo único. Os imóveis que não se enqua
drem no disposto neste artigo, independentemente
de sua localização, estão sujeitos ao Imposto sobre a
Propriedade Predial e Territorial Urbana, a que se re
fere o art. 32 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de
1966.

* Suspensa a execução deste artigo e seu parágrafo único,
pela Resolução do Senado Federal número 313, de 30-6-1983.

Art. 7º O Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural não incidirá sobre as glebas rurais de área não
excedente a 25 (vinte e cinco) hectares, quando as
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onadas pelos órgãos federais de administração cen- dos tributos e contribuições devidas, aplicando-se as
tralizada ou descentralizada, ou por empresas de alíquotas máximas para seu cálculo, além de multas e
economia mista de que a União possua a maioria das demais cominações legais.
ações, e, bem assim, obter inscrição, aprovação e re- § 2º Não incidirão multa e correção monetária
gistro de projetos de colonização particular, no Ibra sobre os débitos relativos a imóveis rurais cadastra-
ou no Inda, ou aprovação de projetos de loteamento. dos ou não, até 25 (vinte e cinco) módulos, desde que

§ 1º Sem apresentação do Certificado de Ca- o pagamento do principal se efetue no prazo de 180
dastro, não poderão os proprietários, a partir da data (cento e oitenta) dias, a partir da vigência desta lei.
a que se refere este artigo, sob pena de nulidade, des- Art. 3º O Instituto Nacional de Colonização e Re-
membrar, arrendar, hipotecar, vender ou prometer em forma Agrária - INCRA, fornecerá o Certificado de
venda imóveis rurais. Cadastro de Imóveis Rurais e o de Arrendatários e

§ 2º Em caso de sucessão causa mortis nenhuma Parceiros Rurais, na forma prevista nesta lei.
partilha, amigável ou judicial, poderá ser homologada pela Parágrafo único. Os documentos expedidos pelo
autoridade competente, sem a apresentação do Certifica- Inera, para fins cadastrais, não fazem prova de propri-
do de Cadastro, a partir da data referida neste artigo. - edade ou de direitos a ela relativos.

§ 3º A apresentação do Certificado de Cadastro, Art. 4º Pelo Certificado de Cad~stro que resultar
exigida neste artigo e nos parágrafos anteriores, de alteração requerida pelo contribuinte, emissão de
far-se-á, sempre, acompanhada da prova de quitação segundas vias do certificado, certidão de documentos
do pagamento do Imposto Territorial Rural, relativo ao cadastrais, ou quaisquer outros relativos à situação
último lançamento expedido pelo Ibra. fiscal do contribuinte, o Incra cobrará uma remunera-
.................................................................................... ção pelo regime de preços públicos segundo tabela
.................................... anual aprovada pelo Ministro da Agricultura.

Art. 5º São isentas do Imposto sobre a Proprie
dade Territorial Rural:

I - as áreas de preservação permanente onde
existam florestas formadas ou em formação;

II - as áreas reflorestadas com essências nati-

LEI N!! 5.868, DE 12 DE DEZEMBRO DE 1972

Cria o Sistema Nacional de Cadas
tro rural, e dá outras providências.

Art. 1º É instituído o Sistema Nacional de Ca
dastro Rural, que compreenderá:

1- cadastro de Imóveis Rurais;
11 - cadastro de Proprietários e Detentores de

Imóveis Rurais.
111- cadastro de Arrendatários e Parceiros Rura-

is;
IV - cadastro de Terras Públicas.
Parágrafo único. As revisões gerais de cadastro

de imóveis rurais a que se refere o § 4º do art. 46 da
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, serão reali
zadas em todo o País nos prazos fixados por ato do
Poder Executivo, com efeito de recadastramento, e
com finalidade de possibilitar a racionalização e o
aprimoramento do sistema de tributação da terra.

Art. 2º Ficam obrigados a prestar declaração de
cadastro, nos prazos e para os fins a que se refere o
artigo anterior, todos os proprietários, titulares de do
mínio útil ou possuidores a qualquer titulo de imóveis
rurais que sejam ou possam ser destinados à explora
ção agrícola, pecuária, extrativa vegetal ou agroin
dustrial, como definido no item I do art. 4 do Estatuto
da Terra.

§ 1º O não-cumprimento do disposto neste arti
go sujeitará o contribuinte ao lançamento ex officio



CAPfTUlO 11
Da Escrituração

CAPíTULO I
Das Atribuições

TfTUlOV
Do Registro de Imóveis

• 111 acrescido pela Lei n9 8.245 de 18-10-91.

Art. 176. O Livro número 2 - Registro Geral 
será destinado à matrícula dos imóveis e ao registro
ou averbaç-ão elos atos relacionados no ar lo 167 e não
atribuídos ao Livro número 3.

§ 1º A escrituração do Livro número 2 obedece
rá às seguintes normas:

I - cada imóvel terá matrícula própria, que será
aberta por ocasião do primeiro registro a ser feito na
vigência desta lei;

11 - são requisitos da matrícula:
1) o número de ordem, que seguirá ao infinito;
2) a data;
3) a identificação do imóvel, feita mediante indi

cação de suas características e confrontações, locali
zação, área e denominação, se rural, ou logradouro e
número, se urbano, e sua designação cadastral, se
houver;

4) o nome, domicílio e nacionalidade do proprie
tário; bem como:

Art. 169. Todos os atos enumerados no art. 167
são obrigatórios e efetuar-se-ão no cartório da situa
ção do imóvel, salvo:

I - as averbações, que serão efetuadas na ma
trícula ou à margem do registro a que se referirem,
ainda_qu!-o imóvel tenha passado apertencer a olltra
circunscrição;

11 - os registros relativos a imóveis situados em
comarcas ou circunscrições limítrofes, que serão fei
tos em todas elas;

111 - o registro previsto no número 3 do inciso I
do art. 167 e a averbação prevista no número 16 do in
ciso /I do art. 167 serão efetuados no Cartório onde o
imóvel esteja matriculado mediante apresentação de
qualquer das vias do contrato, assinado pelas partes
e subscrito por duas testemunhas, bastando a coinci
dência entre o nome de um dos proprietários e o loca
dor.

LEI N!! 6.015, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1973

Dispõe Sobre os Registros Públicos
e dá outras providências.
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cultive, so, ou com sua família, o proprietário que não .
possua outro imóvel (§ 6º do art. 21 da Constituição
Federal).

§ 1ºPara gozar da imunidade prevista neste arti
go, o proprietário, ao receber o Certificado de Cad~s

tro, declarará, perante o Incra, que preenche os requi
sitos indispensáveis à sua concessão.

§ 2º Verificada a qualquer tempo a falsidade da
declaração, o proprietário ficará sujeito às comina-
ções do § 1ºdo àrt. 2 desta lei. '

Art. 8º Para fins de transmissão, a qualquer títu
lo, na forma do art. 65 da Lei nº 4.504, de 30 de no
vembro de 1964, nenhum imóvel rural poderá ser
desmembrado ou dividido em área de tamanho inferi
or à do módulo calculado para o imóvel ou da fração
mínima de parcelamento fixado no § 1º deste artigo,
prevalecendo a de menor área.

§ 1ºA fração mínima de parcelamento será:
a) o módulo correspondente à exploração horti

granjeira das respectivas zonas típicas, para os muni
cípios das capitais dos estados;

b) o módulo correspondente às culturas perma
nentes para os demais municípios situados nas zonas
típicas A, B e C;

c) o módulo correspondente à pecuária para os
demais municípios situados na zona típica D.

§ 2º Em Instrução Especial aprovada pelo Minis
tro da Agricultura, o Incra poderá estender a outros
municípios, no todq ou em parte, cujas condições de
mográficas e socioeconômico o aconselhem, a fração
mínima de parcelÇlmento prevista para as capitais dos
estados.

§ 3º São considerados nulos e de nenhum efeito
quaisquer atos que infrinjam o disposto no presente
artigo, não podendo os Cartórios de Notas lavrar es
crituras dessas áreas nem serem tais atos transcritos
nos Cartórios de Registro de Imóveis, sob pena de
resporrsabtlidade de sel1s" respectivos· fifmares.

§ 4º O disposto neste artigo não se aplica aos
casos em que a alienação da área se destine compro
vadamente a sua anexação ao prédio rústico, con
frontante, desde que o imóvel do qual se desmembre
permaneça com área igualou superior à fração míni
ma do parcelamento.

§ 5º O disposto neste artigo aplica-se também
às transações celebradas até esta data e ainda não
registradas em Cartório, desde que se enquadrem
nas condições e re,quisitos ora estabelecidos.



Dispõe sobre Contribuição Devida
ao Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária -INCRA, e cálculo refe
rente à taxa prevista no Decreto-lei n!! 57,
de 18 de novembro de 1966, e dá outras
providências.

Art. 1º A contribuição a que se refere o art. 5!! do
Decreto-lei nº1.146, de 31 de dezembro de 1970 pas
sa a ser fixada em 21% (vinte e um por cento) do valor
de referência regional, para cada módulo fiscal atribu
ído ao respectivo imóvel de conformidade com o art.
50, § 2º, da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964,
com a redação dada pela Lei nº 6.746, de 10 de de
zembro de 1979.

§ 1ºA contribuição de que trata este artigo é de
vida apenas pelos exercentes de atividades rurais em
imóvel sujeito ao Imposto sobre a Propriedade Terri
torial Ru ral - ITR.

§ 2º A contribuição é lançada e arrecadada con
juntamente com o ITR, pelo Instituto Nacional de Co
lonização e Reforma Agrária - INCRA.

§ 3º São isentos da contribuição os proprietári
os, titulares de domínio útil ou possuidores, a qual
quer trtulo, de imóveis rurais:

a) de área até 3 (três) módulos fiscais, que apre
sentem grau de utilização da terra igualou superior a
30% (trinta por cento), calculado na forma da alínea a,
do § 52, do art. 50, da Lei nº4.504, de 30 de novembro
de 1964, com a redação dada pela Lei nº6.746, de 10
de dezembro de 1979;

b) classificados como minifúndios ou como em
presa rural, nos termos da legislação vigente.

Art. 2º A Taxa de Serviços Cadastrais prevista
no art. 52 do Decreto-lei nº 57, de 18 de novembro de
1966, com a alteração do art. 2!! da Lei n!! 6.746, de 10
de dezembro de 1979, será calculada obedecido o
seguinte critério:

CAPfTULO V
Dos Títulos

§ 22 Para a matrícula e registro das escrituras
e partilhas, lavradas ou homologadas na vigência
do Decreto nº 4.857, de 9 de novembro de 1939,
não serão observadas as exigências deste artigo,
devendo tais atos obedecer ao disposto na legisla
ção anterior.

• § 2 11 acrescentado pela Lei nfl 6.688, de 17 de setembro
de 1979.

a) tratando-se de pessoa física, o estado civil, a
profissão e o número de inscrição no Cadastro de
Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda ou do Re
gistro Geral da cédula de identidade, ou, à falta deste,
sua filiação;

b) tratando-se de pessoa jurídica, a sede social
e o número de inscrição no Cadastro Geral de Contri
buintes do Ministério da Fazenda;

3) o título da transmissão ou do ônus;

4) a forma do tftulo, sua procedência e caracteri
zação;

5) o valor do contrato, da coisa ou da dívida, pra
zo desta, condições e mais especificações, inclusive
os juros, se houver.

• Item 5 com redação determinada pela Lei n9 6.688, de 17
de setembro de 1979.

Art. 225. Os tabeliães, escrivães e juízes farão
com que, nas es:;rituras e nos autos judiciais, as par
tes indiquem, com precisão, os característicos, as
confrontações e as localizações dos imóveis, mencio
nando os nomes dos confrontantes e, ainda, quando
se tratar só de terreno, se esse fica do lado par ou do
lado ímpar do logradouro, em que quadra e a que dis
tância métrica da edificação ou da esquina mais pró-

32940 Sábado 17 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2000

a) tratando-se de pessoa física, o estado civil, a xima, exigindo dos interessados certidão do Registro
profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pes- Imobiliário.
soas Físicas do Ministério da Fazenda ou do Registro § 1ºAs mesmas minúcias, com relação à carac·
Geral da cédula de identidade, ou, à falta deste, sua fi- terização do imóvel, devem constar dos instrumentos
Iiação; particulares apresentados em cartório para registro.

b) tratando-se de pessoa jurídica, a sede social § 2º Consideram-se irregulares, para efeito de ma-
e o número de inscrição no Cadastro Geral de Contri- trícula, os títulos nos quais a caracterização do imóvel
buintes do Ministério da Fazenda; não coincida com a que consta do registro anterior.

5) o número do registro anterior: ..
111 - são requisitos do registro número 2: .

1) a data; DECRETO-LEI Nº 1.989,
2) o nome, domicílio e nacionalidade do transmi- DE 28 DE DEZEMBRO DE 1982

iente, ou do devedor, e do adquirente, ou credor, bem
como:



Seção IX
Das Disposições Gerais

Incentivos Fiscais e Crédito Rural
Art. 20. A concessão de incentivos fiscais e de

crédito rural, em todas as suas modalidades, bem
como a constituição das respectivas contrapartidas
ou garantias, ficam condicionadas à comprovação do
recolhimento do ITR, relativo ao imóvel rural, corres
pondente aos últimos cinco exercícios, ressalvados
os casos em que a exigibilidade do imposto esteja
suspensa, ou em curso de cobrança executiva em
que tenha sido efetivada a penhora.

Parágrafo único. É dispensada a com
provação de regularidade do recolhimento do imposto
relativo ao imóvel rural, para efeito de concessão de
finaj).Ciamento ao amparo do Programa Nacional de
Fóftalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF.

LEI NI!9.393, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1996

Dispõe Sobre o Imposto Sobre a
propriedade Territorial Rural - ITR, Sobre
Pagamento da Dívida e da outras provi
dências

CAPITULO I
Do imposto sobre a Propriedade Territorial Rural- ITR
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a) quante: aos imóveis rurais com área até 20 ha para fins de levantamento, pesquisas e proposição de
(vinte hectares): à razão de 7% (sete por cento) do ações administrativas e judiciais de política fundiária.
Maior Valor de Referência - MVR, vigente ao início do § 4º Às informações enviadas ao Incra na forma
exercício correspondente; do parágrafo anterior, aplica-se o disposto no art. 198

b) quanto aos imóveis rurais com área acima da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Sistema
de 20 ha (vinte hectares) e até 1.000 ha (mil hecfa- Tributário Nacional.
res): ao cálculo procedido na forma da alínea a, .
acrescentar-se-ão 7% (sete por cento) do MVR,
para cada 50 ha (cinqüenta hectares) ou fração ex
cedentes;

c) quanto aos imóveis rurais com área acima de
1.000 ha (mil hectares): ao cálculo procedido na for
ma da alínea b, acrescentar-se-ão 7% (sete por cen
to) do MVR, para cada 1.000 ha (mil hectares) ou fra
ção excedentes.

Art. 3º Revogadas as disposições em contrário,
este decreto-lei entrará em vigor na data de sua publi
cação, produzindo efeitos a partir do exercício finan
ceiro de 1983.

Seção VIII
Da Administração do Imposto

LEI N!! 6.383, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1976

Dispõe Sobre O Processo Discrimi
natório de Terras Devolutas da União, e
dá outras Providências.

Convênios de Cooperação
Art. 16. A Secretaria da Receita Federal poderá

celebrar convênio com o Instituto Nacional de Coloniza
ção e Reforma AeJrária - INCRA, com a finalidade de
delegar as atividades de fiscalização das informações
sobre os imóveis rurais, contidas no Diac e no Diat.

§ lI! No exercício da delegação a que se refere
este artigo, o Incra poderá celebrar convênios de coo
peração com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, Funda
ção Nacional do índio - FUNAI, e Secretarias Estadu
ais de Agricultura.

§ 22 No uso de suas atribuições, os agentes do
Incra terão acesso ao imóvel de propriedade particu
lar, para levantamento de dados e informações.

§ 32 A Secretaria da Receita Federal, na forma
do convênio a que se refere este artigo, colocará à
disposição do Incra as informações contidas no Cafir,

CAPITULO IV
Das Disposições Gerais e Finais

Art. 29. O ocupante de terras públicas, que as te
nha tomado produtivas com o seu trabalho e o de sua
família, fará jus à legitimação da posse de área contí
nua até 100 (cem) hectares, desde que preencha os
seguintes requisitos:

I - não seja proprietário de imóvel rural;
11 - comprove a morada permanente e cultura

efetiva, pelo prazo mínimo de 1 (um) ano.

§ 1Q A legitimação da posse de que trata o pre
sente artigo consistirá no fornecimento de uma licen
ça de Ocupação, pelo prazo mínimo de mais 4 (qua
tro) anos, findo o qual o ocupante lerá a preferência
para aquisição do lote, pelo valor histórico da terra



CAPrTULO IV
Da Execução e da Administração da Reforma

Agrária

f) do valor das terras, das benfeitorias, dos equi
pamentos e das instalações existentes, discriminada
mente; .

11 - natureza e condições das vias de acesso e
respectivas distâncias dos centros demográficos
mais próximos com população:

a} até 5.000 (cinco mil) habitantes;

b) de mais de 5.000 (cinco mil) a 10.000 (dez
mil) habitantes;

c) de mais de 10.000 (dez mil) a 20.000 (vinte
mil) habitantes;

d) de mais de 20.000 (vinte mii) a 50.000 (cin
qüenta mil) habitantes;

Art. 46. O Instituto Brasileiro de Reforma Agrária
promoverá levantamentos, com utilização, nos casos
indicados, dos meios previstos no Capítulo 11, do Tftu
'o " para a elaboração do cadastro dos imóveis rurais
em todo o País, mencionando:

I - dados para caracterização dos imóveis rura
is, com indicação:

a) do proprietário e de sua família;

b) dos títulos de domínio, da natureza da posse
e da forma de administração;

c) da localização geográfica;

d) da área com descrição das linhas de divisas e
nome dos respectivos confrontantes;

e) das dimensões das testadas para vias públi-

Seção 111
Do Zoneamento e dos Cadastros
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nua, satisfeitos os requisitos de morada permanente e) rie mais de 50.000 (cinqüenta mil) a 100.000
e cultura efetiva e comprovada a sua capacidade (cem mil) habitantes;
para desenvolver a área ocupada. f) de mais de 100.000 (cem mil) habitantes;

22 Aos portadores de Licenças de Ocupação, 111- condições da exploração e do uso da terra,
concedidas na forma da legislação anterior, será as- indicando:
segurada a preferência para aquisição de área até a) as percentagens da superfície total em cerra-
100 (cem) hectares, nas condições do parágrafo an- dos, matas, pastagens, glebas de cultivo (especifica-
terior, e, o que exceder esse limite, pelo valor atual da damente em exploração e inexploradas) e em áreas
terra nua. inaproveitaveis;

§ 3º A Licença de Ocupação será intransferível ' b) os tipos de cultivo e de cnaçáo, as formas de
inter vivos e inegociável, não podendo ser objeto de proteção e comercialização dos produtos;
penhora e arresto. c) os sistemas de contrato de trabalho, com dis-
.................................................................................... criminação de arrendatários, parceiros e trabalhado

res rurais;
. d) as práticas conservacionistas empregadas e

o grau de mecanização;
e) os volumes e os índices médios relativos à

produção obtida;
f) as condições para o beneficiamento dos pro

dutos agropecuáios;
§ 1!! Nas áreas prioritárias de reforma agrária

serão complementadas as fichas cadastrais elabora
das para atender às finalidades fiscais, com dados re
lativos ao relevo, às pendentes, à drenagem, aos so
los e a outras características ecológicas -que permi
tam avaliar a capacidade do uso atual e potencial, e fi
xar uma classificação das terras para os fins de reali
zação de estudos micro-econôlTlicos, visando, essen
cialmente, à determinação pot amostragem para
cada zona e forma de exploração:

a) das áreas mínimas ou módulos de proprieda
de rural determinados de acordo com elementos enu
merados neste parágrafo e, mais, a força de trabalho
do conjunto familiar médio, o nível tecnológico predo
minante e a renda familiar a ser obtida;

b) dos limites máximos permitidos de áreas dos
imóveis rurais, os quais não excederão a 600 (sei~,

centas) vezes o módulo médio da propriedade rural
nem a seiscentas vezes'a área média dos imóveis ru
rais, na respectiva zona;

c) das dimensões ótimas do imóvel rural do pon
to de vista do rendimento econômico;

d) do valor das terras em função das caracterís
ticas do imóvel rural, da classificação da capacidade
potencial de uso e da vocação agrícola das terras;

e) dos limites mínimos de produtividade agrícola
para confronto com os mesmos índices obtidos em
cada imóvel nas áreas prioritárias de reforma agrária.

§ 29 Os cadastros serão organizados de acordo
com normas e fichas aprovadas pelo instituto Brasilei
ro de Reforma Agraria na forma indicada no regula-

cas;



CAPíTULO IV
Da Execução e da Administração da Reforma

Agrária.

Art. 46. O Instituto Brasileiro de Reforma Agrária
prmoverá levantamentos, com utilização, nos casos
indicados, dos meios previstos no Capítulo 11, do Títu
lo I, para a elaboração do cadastro dos imóveis ruraic;
em todo o País, mencionado:

1-dados para caracterização dos imóveis rurais,
com indicação:

a) do proprietário e de sua família;
b) dos títulos de domínio, da natureza da posse

e da forma de administração;
c) da localização geográfica;
d) da área com descrição das linhas de divisas e

nome dos respectivos confrontantes;
e) das dimensões das testadas para vias públi-

TíTULO 11
Da Reforma Agrária

Seção 111
Do Zoneamento e dos Cadastros

Dispõe sobre o Estatuto da Terra, e
dá outras providências.

cas;
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menta, e poderão ser executados centralizadamente LEI Nº 4.504. DE 30 DE NOVEMBRO DE 1964
pelos órgãos de valorização regional, pelos estados
ou pelos municípios, caso em que o Instituto Brasilei
ro de Reforma Agrária lhes prestará assistência técni
ca e financeira com o objetivo de acelerar sua realiza-
ção em áreas prioritárias de reforma agrária.

§ 3º Os cadastros terão em vista a possibilidade
de garantir a classificação, a identificação e o grupa
mento dos vários imóveis rurais que pertençam a um
único proprietário, ainda que situados em municípios
distintos, sendo fornecido ao proprietário o certificado
de cadastro na forma indicada na regulamentação
desta lei.

§ 4º Os cadastros serão continuadamente atua
lizados para inclusão das novas propriedades que fo
rem sendo constituídas e, no mínimo, de cinco em
cinco anos serão feitas revisões gerais para atualiza
ção das fichas já levantadas.

§ 5º Poderão os proprietários requerer a atualiza
ção de suas fichas, dentro de um ano da data das modi
ficações substanciais relativas aos respectivos imóveis
rurais, desde que comprovadas ass alterações, a crité
rio do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária.

§ 6º No caso de imóvel rural em comum por for
ça de herança, as partes ideais, para os fins desta lei,
serão consideradas como se divisão houvesse, de
vendo ser cadastrada a área que, na partilha, tocaria
a cada herdeiro e admitidos os demais dados médios
verificados na área total do imóvel rural.

§ 7º O cadastro inscreverá o valor de cada imó
vel de acordo com os elementos enumerados neste
artigo, com base na declaração do proprietário relati
va ao valor da terra nua, quando não impugnado pelo
Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, ou o valor que
resultar da avaliação cadastral.

TíTULO 111
Da Política de Desenvolvimento Rural

CAPíTULO IV
Do uso ou da Posse Temporária da Terra

SEÇÃO IV
Dos Ocupantes de Terras Públicas Federais

Art. 102. Os direitos dos legítimos possuidores
de terras devolutas federais estão condicionados ao
implemento dos requisitos absolutamente indispen
sáveis da cultura efetiva e da morada habitual.

f) do valor das terras, das benfeitorias, dos equi
pamentos e das instalações existentes, discriminada
mente;

11 - natureza e condições das vias de acesso e
respectivas distâncias dos centros demográficos
mais próximos com população:

a) até 5.000 (cinco mil) habitantes;
b) de mais de 5.000 (cinco mil) a 10.000 (dez

mil) habitantes;
c) 'de mais de 10.000 (dez mil) a 20.000 (vinte

mil) habitantes;
d)de mais de 20.000 (vinte mil) a 50.000 (cin

qüenta mil) habitantes;
e) de mais de 50.000 (cinqüenta mil) a 100.000

(cem mil) habitantes;
f) de mais de 100.000 (cem mil) habitantes;
111 - condições da exploração e do uso da terra,

indicando:
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a) as percentagens da superfície total em cerra
dos, matas, pastagens, glebas de cultivo (especifica
mente em exploração e inexploradas) e em áreas ina
proveitáveis;

b) os tipos de cultivo e de criação, as formas de
proteção e comercialização dos produtos;

c) os sistemas de contrato de trabalho, com dis
criminação de arrendatários, parceiros e trabalhado
res rurais;

d) as práticas conservacionistas empregadas e
o grau de mecanização;

e) os volumes e os índices médios relativos à
produção obtida;

f) as condições para o beneficiamento dos pro
dutos agropecuários;

§ 1!! Nas áreas prioritárias de reforma agrária
serão complementadas as fichas cadastrais elabora
das para atender às finalidades fiscais, com dados re
lativos ao relevo, às pendentes, à drenagem, aos so
los e as outras características ecológicas que permi
tam avaliar a capacidade do uso atual e potencial, e fi
xar uma classificação das terras para os fins de reali
zação de estudos micro-econômicos, visando, essen
cialmente, à determinação por amostragem para
cada zona e forma de exploração:

a) das áreas mínimas ou módulos de proprieda
de rural determinados de acordo com elementos enu
merados neste parágrafo e, mais, a força de trabalho
do conjunto familiar médio, o nível tecnológico predo
minante e a renda familiar a ser obtida;

b) dos limites máximos permitidos de áreas dos
imóveis rurais, os quais não excederão a soa (seis
centas) vezes o módulo médio da propriedade rural
nem a seiscentas vezes a área média dos imóveis ru
rais, na respectiva zona;

c) das dimensões ótimas do imóvel rural do pon
to de vista do rendimento econômico; .

d) do valor das terras em função das caracterís
ticas do imóvel rural, da classificação da capacidade
potencial de uso e da vocação agrícola das terras;

e) dos limites mínimos de produtividade agrícola
para confronto com os mesmos índices obtidos em
cada imóvel nas áreas prioritárias de reforma agrária.

§ 2º Os cadastros serão organizados de acordo
com normas e fichas aprovadas pelo Instituto Brasileiro
de Reforma Agrária na forma indacada no regula
mento, e poderão ser executados centralizadamente
pelos órgãos de valorização regional, p~los esta~o~

ou pelos municípios, caso em que o InstItuto BrasIleI
ro de Reforma Agrária lhes prestará assistência técni
ca e financeira com o objetivo de acelera( sua realiza
ção em áreas prioritárias de reforma agrária.

§ 3Q OS cadastros terão em vista a possibilidade
de garantir a classificação, a identificação e o grupa-

mento dos vários imóveis rurais que pertençam a um
único proprietário, ainda que situados em municípios
distintos, sendo fornecido ao proprietário o certificado
de cadastro na forma indicada na regulamentação
desta lei.

§ 42 Os cadastros serão continuamente atuali
zados para inclusão das novas propriedades que fo
rem sendo constituídas e, no mínimo, de cinco em
cinco anos serão feitas revisões gerais para atualiza
ção das fichas já levantadas.

§ 52 Poderão os proprietários requerer a atuali
zação de suas fichas, dentro de um ano da data das
modificações substanciais relativas aos respectivos
imóveis rurais, desde que comprovadas as altera
ções, a critério do Instituto Brasileiro de Reforma
Agrária.

§ Sº No caso de imóvel rural em comum por for
ça de herança, as partes idéias, para os fins desta lei,
serão consideradas como se divisão houvesse, de
vendo ser cadastrada a área que, na partilha, tocaria
a cada herdeiro e admitidos os demais dados médios
verificados na área total do imóvel rural.

§ 7º O cadastro inscreverá o valor de cada imó
vel de acordo com os elementos enumerados neste
artigo, com base na declaração do proprietário relati
va ao valor da terra nua, quando não impugnado pelo
Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, ou o valor que
resultar da avaliação cadastral.

TíTULO 11I
Da Política de Desenvolvimento Rural

CAPíTULO IV
Do uso ou da Posse T~mporárta_d.aTer..rª_

Seção IV
Dos Ocupantes de Terras Públicas Federais

Art. 102. Os direitos dos legítimos possuidores
de terras devolutas federais estão condicionados ao
implemento dos requisitos absolutamente indispen
sáveis da cultura efetiva e da morada habitual.

LEI Nº 7.433, DE 18 DE DE~E~BRO DE 1985

Dispõe sobre os requisitos para a
Lavratura de Escrituras Públicas e dá ou
tras providências.
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, Art. 1º Na lavratura de atos notariais, inclusive
os relativos a imóveis, além dos documentos de iden'
tificação das partes, somente serão apresentados os
documentos expressamente determinados nesta lei.

§ 1º O disposto nesta lei se estende, onde cou
ber, ao instrumento particular a que se refere o art. 61
da lei nº 4.380, de 21 de agosto de 1964, modificada
pela lei nº 5.049, de 29 de junho de 1966.

§ 2º O tabelião consignará no ato notarial a
apresentação do documento comprobatório do paga
mento do Imposto de Transmissão inter vivos, as
certidões fiscais, feitos ajuizados, e ônus reais, fican
do dispensada sua transcrição.

§ 3º Obriga-se o tabelião a manter, em cartório,
os documentos e certidões de que trata o parágrafo
anterior, no original ou em cópias-autenticadas.

Art. 2º Ficam dispensadas, na escritura pública
de imóveis urbanos, sua descrição e caracterização,
desde que constem, estes elementos, da certidão do
Cartório do Registro de Imóveis.

§ 1º Na hipótese prevista neste artigo, o instru
mento consignará exclusivamente o número do regis
tro ou matrícula no Registro de Imóveis, sua completa
localização, logradouro, número, bairro, cidade, esta
do e os documentos e certidões constantes do § 2º do
art. 1º desta mesma lei.

§ 2º Para os fins do disposto no parágrafo único
do art. 4º da lei nº4.591, de 16 de dezembro de 1964,
modificada pela Lei nº7.182, de 27 de março de 1984,
considerar-se-á prova de quitação a declaração feita
pelo alienante ou seu procurador, sob as penas da lei,
a ser expressamente consignada nos instrumentos
de alienação ou de transferência de direitos.

Art. 3º Esta lei será aplicada, no que couber, aos
casos em que o instrumento público recair sobre coi
sas ou bens cuja aquisição haja sido feita por meio de
documento não sujeito a matricula no Registro de
.lmfulejs.

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

LEI Ng 3.071, DE 19 DE JANEIRO DE 1916

Código Civil

PARTE GERAL

LIVRO 111
Dos Fatos Jurídicos

TíTULO I
Dos Atos Jurídicos

CAPíTULO IV
Da Forma dos Atos Jurídi~©9e da Sua Prova

Art. 134. É, outrossim, da substância do ato a
escritura pública:

I - nos pactos antenupciais e nas adoções;

11- nos contratos constitutivos ou translativos de
direitos reais sobre imóveis de valor superior a cin
qüenta mil cruzeiros, excetuado o penhor agrícola.

* Item /I com redação determinada pela Lei nfl 7.104, de 20
de junho de 1983. .

§ 11º A escritura pública, lavrada em notas de ta
belião, é---GGoomento dotado de fé póblica, fazendo
provp plena, e, além de outros requisitos previstos em
lei especial, deve conter:

a) data e lugar de sua realização;

b) reconhecimento da identidade' e capacidade
das partes e de quantos hajam comparecido ao ato;

c) nome, nacionalidade, estado civil, profissão,
domicílio'e residência das partes e demais compare
centes, com a indicação, quando necessário, do regime
de bens do casamento, nome do cônjuge e filiação;

d) manifestação da vontade das partes e dos in
tervenientes;

e) declaração de ter sido lida às partes e demais
comparecentes, ou de que todos a leram;

f) assinatura das partes e dos demais compare
centes, bem como a do tabelião, encerrando o ato.

• § 19 acrescentado pela Lei n9 6.952, de 6 de novembro
de 1981.

§ 2º Se algum comparecente não puder ou não
souber assinar, outra pessoa capaz assinará-pG~ole,--

a seu rogo.

• § 29 acrescentado pela Lei n9 6.952, de 6 de novembro
de 1981.

§ 3º A escritura será redigida em língua nacio-
nal.

• § 3i! acrescentado pela Lei nº 6.952, de 6 de novembro
de 1981.

§ 4º Se qualquer dos comparecentes não
'souber a língua r:tacional e o tabelião não entender
o id,ioma em que' se expressa, deverá comparecer
tradutor público para servir de intérprete ou, não o
havendo na localidade, outra pessoa capaz, que, a _

-juízo do tabettã:o;-renna Id6neidãdee conhecimen
tos bastantes.

, • § 49 acrescentado pela Lei nº 6.952, de 6 de novembro
de 1981.
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§ 5º Se algum dos comparecentes não for co
nhecido do tabelião, nem puder identificar-se por do
cumento, deverão participar do ato pelo menos 2
(duas) testemunhas que o conheçam e atestem sua
identidade.

• § 5º acrescentado pela Lei nº 6.952, de 6 de novembro
de 1981.

§ 6120 valor previsto no inciso" deste artigo será
reajustado em janeiro de cada ano, em função da va
riação nominal das Obrigações do Tesouro Nacional
- OTN, (Lei nº 6.423, de 17 de junho de 1977).

• § 6º acrescentado pela Lei n!! 7.104, de 20 de junho de
1983.

DECRETO-LEI Nº 57,
DE 18 DE NOVEMBRO DE 1966

Altera dispositivos sobre lançamen
to e cobrança do Imposto Sobre a Propri
edade Territorial Rural, institui norma so
bre arrecadação da dívida ativa corres
pondente e dá outras providências.

Art. 5º A Taxa de Serviços Cadastrais cobrada pelo
Ibra, pela emissão do Certificado de Cadastro, incide so
bre todos os imóveis rurais, ainda que isentos do ITR.

§ 1º(Revogado pela Lei nº 5.868, de 12-12-72).
§ 2º (Revogado pela Lei nº5.868, de 12-12-72).

........................................................................................
LEI Nº 6.746, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1979

Altera O disposto nos Artigos 49 e
50 da Lei nº 4.504, de 30 de Novembro de
1964 (estatuto da Terra), e dá outras pro
vidências.

Art. 2º A Taxa de Serviços Cadastrais prevista no
art. 5º do Decreto-lei nº 57, de 18 de novembro de 1966,
não incidirá sobre imóveis rurais abrangidos pelo § 6º
do art. 21 da Constituição Federal e sobre aqueles não
sujeitos à incidência do imposto por força do § 1º do art.
50 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, com a
nova redação dada por esta lei, salvo nos casos de ex
pressos pedidos de atualização cadastral.

LEI Nº 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966

Dispõe sobre o Sistema Tributário
Nacional e institui normas gerais de dire-

ito tributário aplicaveis à União, Estados
e Municípios.

LIVRO SEGUNDO
Normas Gerais de Direito Tributário

TíTULO IV
Administração Tributária

CAPíTULO I
Fiscalização

Art. 198. Sem prejuízo do disposto na legislação
criminal, é vedada a divulgação, para qualÇ1uer fim,
por parte da Fazenda Pública ou de seus funcionári
os, de qualquer informação, obtida em razão do ofício,
sobre a situação econômica ou financeirã dos sujei
tos passivos ou de terceiros e sobre a natureza e o
estado dos seus negócios ou atividades.

Parágrafo único. Excetuam-se do disposto neste
artigo, unicamente, os casos previstos no artigo se
guinte e os de requisição regular da autoridade judi
ciária no interesse da justiça.

MENSAGEM Nº 823

Senhores Membros do Congresso Nacional, .
Nos termos do artigo 61 da Constituição Federal,

submeto à elevada deliberação de Vossas Excelênci
as o texto do projeto de lei que "Altera dispositivos das
Leis nºs 4.947, de 6 de abril de 1966, 5.868, de 12 de
dezembro de 1972, 6.015, de 31 de dezembro de
1973, do Decreto-Lei nº 1.989, de 28 de dezembro de
1982, da Lei nº 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e
dá outras providencias

Brasília, 14 de junho de 2000.-

E.M.lNº 87 /2000

Brasília, 13 de junho de 2000.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República:
Tenho a honra de submeter à elevada conside

ração de Vossa Excelência a anexa proposta de ante
projeto de lei que altera dispositivos das Leis nºs
4.947, de 6 de abril de 1966, 5.868, de 12 de dezem
bro de 1972, 6.015, de 31 de dezembro de 1973, à
9.393, de 19 de dezembro de 1996, e do Decreto-lei
nº 1.989, de 28 de dezembro de 1982.

As alterações propostas, vale ressaltar, visam a
aperfeiçoar e modernizar o regime jurídico vigente so
bre o cadastro, a tributação e o registro imobiliário re-



Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República rela
tiva a projeto de lei que "Altera dispositivos das Leis
nºs 4.947, de 6 de abril de 1966, 5.868, de 12 de de
zembro de 1972, 6.015, de 31 de dezembro de 1973,
do Decreto-Lei nº 1.989, de 28 de dezembro de 1982,
da Lei nº9.393, de 19 de dezembro de 1996, e dá ou
tr~s providências".

Atenciosamente, - Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.

INDICAÇÃO Nº 1.015, DE 2000
(Do Sr. Ricardo Barros)

Sugere ao Poder Executivo, por in
termédio do Ministério da Justiça, a ado
ção de providências, por meio da Polícia
Federal, para a instauração de inquérito
destinado a apurar a falsificação de no
tas fiscais relativas à revenda de com
bustíveis por empresas detentoras de li
minares contra a cobrança da Cofins
nessas operações.

(Publique-se. Encaminhe-se.)

A freqüente concessão, pelo Poder Judiciário,
de medidas liminares contra a cobrança da Cofins
do setor de distribuição de combustíveis pela Petro
brás levou o nobre Deputado Gervásio Silva a apre
sentar, por intermédio de Requerimento, a Proposta
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ferente a imóveis rurais, a fim de que o poder público A proposta de alteração no art. 16 da Lei nº
possa coibir, com maior eficiência e eficácia, apropri- 9.393, de 1996, visa a fornecer ao Incra, pela Secre-
ação irregular e a transferência fraudulentas de terras taria da Receita Federal as informações constantes
públicas e particulares, assim como as invasões de do Cadastro de Imóveis Rurais - CAFIR, para os fins
áreas de preservação ambiental e o esbulho de terras já previstos na legislação vigente, independente da
ocupadas pelos índios e pelos remanescentes da~ celebração de convênios, tornando mais efetiva a
comunidades de quilombos. norma legal e desburocratizando o intercâmbio das

A medida proposta, em síntese, tem ainda por informações. .
objetivo estabelecer formas e critérios para que a São essas, Senhor Presidente, as razões que
União e suas entidades autárquicas realizem o con- me levam a submeter à elevada consideração de Vos-
trole da estrutura fundiária do território nacional, vi- sa Excelência o presente anteprojeto de lei, enten-
sando a adequada utilização sustentável dos recur- dendo tratar-se de matéria de relevante interesse do
sos fundiários e ambientais disponíveis. País.

A modificação do art. 20 da Lei nº 4.947, de Respeitosamente, - Raul Belens Jungmann
1966, tipifica de forma mais abrangente o delito relati- Pinto, Ministro de Estado do Desenvolvimento.
vo à invasão e à ocupação de terras públicas, a fim de Aviso nº 1005 - C. Civil.
que o poder público possa exercer uma ação mais efi- ,. .
caz contra a ocupação desordenada e irregu1 ar. O Brasllla, 14 de Junho de 2000.
texto anterior exigia a caracterização do animus, o A Sua Excelência o Senhor
que tornava quase impraticável a sua aplicação. O § Deputado Ubiratan Aguiar
2º isenta de punibilidade as ocupações de boa-fé, Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
respeitada a propriedade familiar e o meio ambiente. Brasília - DF.

Por outro lado, propõe-se no art. 22 da citada Lei
nº4.947, de 1966 a integração dinâmica dos sistemas
de tributação, cadastro rural e registros imobiliários,
subsidiando o controle patrimonial de terras públicas.

Dentre as inovações propostas incluem-se tam
bém alterações na Lei nº 5.868, de 1972 e cria-se o
Cadastro Nacional de Imóveis Rurais, que formará
uma base comum de informações e ao mesmo tempo
preservará as bases próprias de cada entidade parti
cipante, com o objetivo de dar maior agilidade à utili
zação das informações. Essa medida propiciará o re
forço das ações' de caráter fiscal, ambiental, desen
volvimento rural e reforma agrária evitando a disper
são de recursos humanos e financeiros nessas áreas.

A nova redação dada aos artigos 169, 176 e 225
da Lei nº6.015 de 1973, explicita os critérios de identi
ficação de imóveis rurais e urbanos em alíneas distin
tas, em face das suas peculiaridades. Propõe-se,
também, o georeferenciamento para o imóvel rural,
de modo a eliminar a sobreposição de áreas e obter a
malha fundiária compatível com a superfície territori
al.

A modificação proposta com relação ao art. 2º
do Decreto-lei nº 1.989, de 1982 tem por objetivo atu
alizar os valores da Taxa de Serviços Cadastrais, de
forma a adequar aos custos de atualização cadastral,
manutenção do sistema, lançamento, emissão do
Certificado de Cadastro de Imóvel Rural, postagem,
arrecadação e controle, referenciando a uma unidade
monetária vigente.



REQUERIMENTO
(Do Sr. Ricardo Barros)

Requer o envio de Indicação ao
Poder Executivo, relativa à adoção de
providências, por meio da Polícia Fede
ral, para a instauração de inquérito desti
nado a apurar a falsificação de notas fis·
cais relativas à revenda de combustíveis
por empresas detentoras de liminare:;
contra a cobrança da Cofins nessas ope.
raçoes.

Senhor Presidente:
Nos termos do art. 113, inciso I e § 19, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Ex" seja encaminhada ao Poder Executivo a Indica
ção em anexo, sugerindo ao Excelentíssimo Senhor
Presidente da República que determine ao Ministro
da Justiça a adoção de providências, por meio da Po
lícia Federal, para a instauração de inquérito destina
do a apurar a falsificação de notas fiscais relativas à
revenda de combustíveis por empresas detentoras de
liminares contra a cobrança da Cofins nessas opera
ções.
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de Fisca/ização e Controle nº 26, de 2000, para, me- Em vista de tamanho escândalo, não podemos
diante a realização de ato de fiscalização e controle, - sob pena de, por inação, termos de enfrentar acusa-
no âmbito da Comissão de Minas e Energia da Câ- ções de cumplicidade com tal descalabro - deixar de
mara dos Deputados - na qual tivemos a honra de propor a adoção de medidas urgentes, no sentido de
ser desígnado Relator da proposição -, estudar as pôr cobro, de forma definitiva, a tanta impunidade e a
graves distorções de mercado que tais medidas têm buscar a melhor e mais justa ordenação do setor de
ocasionado nesse ramo de atividade econômica. venda e revenda de combustíveis no País e o fim dos

Durante o desenrolar da primeira das Audiênci- abusos e prejuízos para toda a sociedade brasileira.
as Públicas inicialmente previstas, na qual estiveram Dentre as ações possíveis para atingir tais obje-
~ntes o Senhor Alísio Mendes Vaz, Diretor do tivos, gostaríamos de sugelir ao Senhor PresIdente
Sindicato Nacional dos Distribuidores de Combustí- da República que determine ao Ministro da Justiça a
veis e Lubrificantes (SINDICOM); o Senhor Augusto adoção de providências, por meio da Polícia Federal,
César Tramujas Samways, Presidente do Sindicato para a instauração de inquérito destinado a apurar a
das Distribuidoras Regionais Brasileiras de Combus- falsificação de notas fiscais, já anteriormente mencio-
tíveis (BRASILCOM) e o Senhor Luiz Felipe L. de nada, relativa à revenda de combustíveis por empre-
Sousa, Diretor-Executivo da Federação Nacional do sas detentoras de liminares contra a cobrança da Co-
Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes fins nessas operações.
(Fecombustrveis), foi possível avaliar o verdadeiro Temos a certeza de que, caso concorde com a
caos em que se transformou o mercado brasileiro de adoção de tal medida, estará Vossa Excelência con-
combustíveis, após a concessão das liminares judici- tribuindo grandemente para pôr fim à verdadeira en-
ais contra a substituição tributária do ICMS e contra a xurrada de liminares que desorganizam por completo
cobrança da Cofins nas áreas de distribuição e reven- o mercado de combustíveis de nosso País, fazendo-o
da desses produtos. retornar aos caminhos da transparência, da legalida

de, da moralidade e do respeito às regras da livre con
corrência, que é um dos princípios fundamentais da
ordem econômica nacional.

Sala das Sessões, 12 de .iunho de 2000. - Depu
tado Ricardo Barros.

Das exposições realizadas, pôde-se constatar
que, além do enorme rombo causado pelo
não-recolhimento aos cofres púbicos desses tributos
e contribuições, hoje estimado em mais de um bi
lhão e setecentos milhões de reais, há gravíssimos
danos às condições de livre concor~ência entre os
empresários que, por se portarem conforme as de
terminações legais e pagarem os impostos devidos,
operam muitas vezes com prejuízos, sendo obriga
dos a abrir mão de suas margens de lucro para ofe
recerem preços competitivos para seus produtos e
encaminhando-se, assim, de modo célere, para a fa
lência e os que, por evitarem o recolhimento, por
meio das liminares judiciais, de contribuição tributá
ria equivalente a cerca de um terço dos preços finais
dos combustíveis, podem oferecer preços menores
para os combustíveis que vendem - os quais, em
boa parte dos casos, são ainda adulterados pela
adição de solventes, ou de excesso de álcool anidro
- e terminam por usufruir de lucros exorbitantes e
indevidos, às custas de toda a sociedade.

Além disso, pôde-se também ter acesso a pro
vas materiais de falsificação de notas fiscais, nas
quais empresas detentoras de liminares que as deso
brigam do recolhimento da Cofins declaram, falsa
mente, haver a contribuição do revendedor sido reco
lhida pela Petrobrás, conforme a substituição tributá
ria estipulada pela Lei n2 9.71 B, de 27 de novembro de
1lJ9B.



• Alterado para Diário da Câmara dos Deputados, por Ato
dos Presidentes das Mesas das duas Casas do Congresso Naci
onal de 2 de outubro de 1995.

§ 2º Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário do
Congresso Nacional e encaminhadas às Comis
sões competentes;

• Alterado para Diário da Câmara dos Deputados. por Ato
dos Presidentes das Mesas das duas Casas do Congresso NacI
onal de 2 de ouuhro de 1995.

11 - O parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio àconsideração da Casa;

V- não serão aceitas proposições que objetivem:
a) consulta a Comissão sobre interpretação e

aplicação de lei;
b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer

Poder, de seus órgãos e autoridades.TfTULO IV
Das Proposições

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N!! 17 DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados

lEI N!!9.718, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998

Altera a legislação Tributaria fede-
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Sala das Sessões, 13 de junho de 2000. - Depu- § 1º Na hipótese do inciso I, a indicação será ob-
tado Ricardo Barros. jeto de requerimento escrito, despachado pelo Presi"

dente e publicado no Diário do Congresso Nacio
nal

ral.

Art.lº Esta lei aplica-se no âmbito da legislação
tributária federal, relativamente às contribuições para
os Programas de Integração Social e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público - PIS/Pasep e à Con
tribuição para o Financiamento da Seguridade Social
- COFINS, de que tratam o art. 239 da Constituição e
a Lei Complementar nº 70, de 30 de dezembro de
1991, ao Imposto sobre a Renda e ao Imposto sobre
Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativos
a Trtulos ou Valores Mobiliários - IOF.

Art. 2º As contribuições para o PIS/Pasep e a
Cofins, devidas pelas pessoas juridicas de direito pri
vado, serão calculadas com base no seu faturamento,
observadas a legislação vigente e as alterações intro
duzidas por esta lei.

CAPITULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

• Artigo alterado pela Resolução n!! 10. de 1991.

I - sugere a outro Poder a adoção de providên
cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

INDICAÇÃO Nº 1.018, DE 2000
(Do Sr. Marcus Vicente)

Sugere ao Poder Executivo, por in
termédio do Ministério da Fazenda, utili
zação para à vantagem salarial de 28,86%
concedida aos servidores públicos.

(Publique-se. Encaminhe-se.)

ExcelenHssimo Senhor Ministro da Fazenda:
Por força da decisão do Supremo Tribunal Fede

ral, assentada no julgamento do Recurso Ordinário
no Mandato de Segurança nQ 22.307-7 - Distrito Fe
deral, foi reconhecida a alguns servidores públicos
vantagem salarial de 28,86%.

Esta mesma vantagem, inicialmente pela Medi
da Provisória nº 1.704, de 30 de junho de 1998, e atu-



_ O Presidente da República, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,

decreta:

Art 1º Os procedimentos para pagamento da ex
tensão da vantagem de vinte e oito vírgula oitenta e
seis por cento de que trata o art. 1º da Medida Provi
sória nº 1.704, de 30 de junho de 1998, devida a partir
de 1º de janeiro de 1993, são os disciplinados neste
decreto.

Parágrafo único. São alcançados por este de
creto os integrantes dos cargos e carreiras constan
tes do anexo a este decreto.

Art 2º Para o fim de pagamento da extensão, se
rão adotados os percentuais resultantes da diferença
entre o percentual de que trata o artigo anterior e as
variações percentuais ocorridas em decorrência da
aplicação da Lei nº8.627, de 19 de fevereiro de 1993.

§ 1º Os percentuais resultantes do cálculo indi:
cado no caput serão aplicados aos valores das tabe
las de vencimento anexas à Lei nº 8.622, de 19 de ja
neiro de 1993 e, sucessivamente, às alterações pos
teriormente introduzidas.

§ 2º O valor obtido pela aplicação do disposto
neste artigo, a ser pago em rubrica específica, constí
tuirá parcela complementar do vencimento do servi
dor a compor a base de cálculo das vantagens pecu
niárias que incidam sobre o vencimento básico.

Art 3º Os ocupantes dos cargos em comissão
de Direção e Assessoramento Superiores - DAS 4, 5
e 6 e de Natureza Especial farão jus ao percentual a
que se refere o art. 1º deste decreto, aplicado sobre
os valores efetivamente pagos a partir ~e-janet--
ro de 1993 até 28 de fevereiro de 1995.

Art 4º Os ocupantes dos cargos em comissão
de Direção e Assessoramento Superiores - DAS 1, 2
e 3 e das funções de confiança farão jus ao percentu
al a que se refere o art. 1º deste decreto, aplicado so
bre os valores efetivamente pagos a partir de 1º de ja
neiro de 1993.

Art 5º Os ocupantes dos Cargos de Direção e
Funções Gratificadas, níveis 1 a 6 das instituições fe
derais de ensino, farão jus ao percentual a que se re
fere o art. 1º deste decreto, aplicado sobre os valores
efetivamente pagos a partir de 1º de janeiro de 1993
até 4 de maio de 1998.

Parágrafo único. Os ocupantes da Funções Gra
tificadas, níveis 7 a 9 das instituições federais de ensi
no, farão jus ao percentual a que se refere o art. 1º
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almente peja Medida Provisória nº 1.962, de 26 de ta e seis por cento) aos servidores públi-'
maio de 2000, foi estendida a todos os servidores pú- cos do Poder Executivo Federal.
blicos civis da Administração direta, autárquica e fun
dacional do Poder Executivo Federal.

Aquela Medida Provisória, como o Decreto n9

2.693, de 28 de julho de 1998, que "dispõe sobre os
procedimentos para pagamento da extensão da van
tagem de 28,86% aos servidores públicos do Poder
Executivo Federal", posteriormente alterado pelo De
creto n9 2.892, de 22 de dezembro de 1998, estabele
ceu, entre outras disposições, que a vantagem em
questão seria paga em até sete anos, nos meses de
fevereiro e agosto.

Estamos sugerindo que as diferenças acumula
das referentes à vantagem acima aludida, possam
ser utilizadas, pelos servidores públicos, na amortiza
ção ou liquidação total de empréstimos que tenham
contraído junto à Caixa Econômica Federal e com o
Banco do Brasil.

Desse modo, cumpriria a União, por um lado,
com a sua obrigação, e, os servidores, por outro, com
seus compromissos, recebendo dessa forma, um jus
to alívio em suas vidas.

Sala das Sessões, 13 de junho de 2000. - Depu
tado Marcus Vicente.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Marcus Vicente)

Requer o envio de Indicação ao Mi
nistro da Fazenda a respeito da vanta
gem salarial de 28,86% concedida aos
servidores públicos.

Senhor Presidente:
Requeiro-a-V..-Exa-rOOS.1ermQs do art. 113, i,:!ci

so I e § 19 , do Regimento Interno, da Câmara dos De
putados, seja encaminhada ao Poder Executivo a in
dicação em anexo, sugerindo que os servidores públi
cos possam utilizar os 28,86%, que lhes foram conce
didos a título de vantagem salarial, na quitação dos
empréstimos que tenham contraído junto à Caixa
Econômica Federal e ao Banco do Brasil.

Sala das Sessões, 13 de junho de 2000. - Depu
tado Marcus Vicente.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDi

DECRETO Nº 2.693, DE 28 DE JULHO DE 1998

Dispõe sobre os procedimentos
para pagamento da extensão da vanta
gem de 28,86% (vinte e oito vírgula oiten-
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deste decreto, aplicado sobre os valores efetivamen- cessos movidos contra a União ou suas entidades
te pagos a partir de 1º de janeiro de 1993. que tenham o mesmo objeto do Mandato de Seguran-

Art 6º A parcela da remuneração do servidor ça referenciado no art. 1!l da Medida Provisória n!l
percebida na forma do art. 15 da lei n!l9.527, de 1Ode 1.704, de 1998.
dezembro de 1997, será atualizada pelos correspon-
dentes critérios estabelecidos neste decreto para os § 2º As unidades jurídicas responsáveis pela
cargos em comissão. transação encaminharão cópia da decisão homologa

tóna à unidade de recursos humanos do servidor.
Art 7º Na hipótese de acumulação legal de car-

gos, aplicar-se-á o disposto neste decreto distinta- Art 10. Em nenhuma hipótese será admitido o
mente a cada um desses cargos. pagamento simultâneo da extensão administrativa de

que trata este decreto e do relativo ao cumprimento
Art 8º As diferenças devidas em decorrência da de decisão judicial versando sobre o mesmo título ou

aplicação deste decreto, correspondentes ao período fundamento.
entre 1!l d~ iªlJeÍ[Q.c!e 199,3.e 30 ge junho de 1998, se-
rão pagas, em até sete anos, nos meses de fevereiro Art 11. É responsabiltdade das unidades de re-
e agosto, mediante acordo firmado individualmente cursos humanos adequar os procedimentos deste de-
pelo servidor até 30 de dezembro de 1998. ereto ao reposicionamento realizado em decorrência do

disposto na Lei nº8.627, de 1993, e fazer publicar no bo-
§ 1º Os valores devidos até 30 de junho de 1994 letim interno do órgão, no prazo máximo de noventa

serão convertidos em Unidade Real de Valor - URV, dias, a evolução funcional de cada servidor, com indica-
até aquela data, pelo fator de conversão vigente nas ção da sua posição no cargo ou carreira em janeiro de
datas de crédito do pagamento do servidor público do 1993 e dos reposicionamentos praticados.
Poder Executivo.

Art 12. O Ministério da Administração Federal e
§ 2º Os valores de que trata o § 1!l e os devidos Reforma do Estado e o Serviço Federal de Processa-

após 30 de junho de 1994 serão, posteriormente a mento de Dados - SERPRO, disponibilizarão aos ór-
esta data, atualizados monetariamente pela variação gãos setoriais ou seccionais do SLPEC sistema infor-
da Unidade Fiscal de Referência - UFIR, do mês se- matizado para fins de cálculo do passivo devido a

cada servidor.
guinte ao de competência da folha de pagamento. Art 13. Mediante requerimento do interessado, o

§ 3º Mediante critérios a serem definidos pelo órgão setorial ou seccional do Sipec procederá à apu-
'Ministério da Administração Federal e Reforma do ração dos valores devidos na forma deste decreto a
Estado e ouvidos os Ministérios da Fazenda e do Pla- servidores exonerados ou demitidos, instruindo pro-
nejamento e Orçamento, o prazo de que trata o caput cesso específico de reconhecimento de dívida, por in-
deste artigo poderá ser reduzido, a fim de antecipar a teressado.
liquidação de passivos de pequeno valor. Art 14. A Secretaria Federal de Controle, nos

seus.QrQ9ramas de auditoria e fiscaliz~ão. fará incluir
§ 4Qb Ministério da AdmínTstraçãoFederal e~e- . item de verificação da regularidade dos procedimentos

forma do Estado, em conjunto com a Advocacia-Geral adotados para fins de aplicação deste decreto.
da União, elaborarão e disponibilizarão aos órgãos se- Art 15. O disposto neste decreto aplica-se aos
toriais e seccionais do Sistema de Pessoal Civil - proventos de aposentadoria e às pensões decorren-
SIPEC, os termos do acordo de que trata o caput. tes de falecimento de servidores.

Art 9º Ao servidor que se encontre em litígio ju- Art 16. O órgão central do Sipec responderá a
dicial visando ao pagamento da vantagem de que cui- consultas que versem sobre a extensão da vantagem
da este decreto é facultado receber os valores devi- de que trata este decreto, após manifestações do ór-
dos até 30 de junho de 1998, pela via administrativa, gão seccional e respectivo setorial do Sistema.
firmando transação, até 30 de dezembro de 1998, a Art 17. Este decreto entra em vigor na data de
ser homologado em juízo competente. sua publicação.

§ 1º Para efeito do cumprimento do disposto Brasília, 28 de julho de 1998; 177º da Indepen-
-rnllems>tJleo-J"ldecreto, Advocacia-Geral da União e as Procu- dência e 11-O~·· da --República. - ~NDO

radorias Jurídicas das autarquias e fundações públi- HENRIQUE CARDOSO
~ federais ficam autorizadas, observadas as condi- !.!., ~..-'-., .

ções ora estabelecidas, a celebrar transação nos pro- .
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DECRETO N22.892,
DE 22 DE DEZEMBRO DE 1998.

Dá nova redação aos arts. 82 e 92 do
Decreto N2 2.693, de 28 de julho de 1998,
que dispõe sobre os procedimentos para
pagamento da extensão da vantagem de
vinte e oito vírgula oitenta e seis por cen
to aos servidores públicos do Poder Exe
cutivo Federal.

o Presidente da República, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,

Decreta:
Art. 12Os arts. 8º e 9º do Decreto n'2.693, de 28

de julho de 1998, passam a vigorar com a seguinte re
-dação:

"Art. 8º As diferenças devidas em de
corrência da aplicação deste Decreto, cor
respondentes ao período entre 1º de janeiro
de 1993 e 30 de junho de 1998, serão pa
gas, em até sete anos, nos meses de feve
reiro e agosto, mediante acordo firmado in
dividualmente pelo servidor até 19 de feve
reiro de 1999

......................................................"(NR

Art. 9º Ao servidor que se encontre em
Iitfgio judicial visando ao pagamento da van
tagem de que cuida este Decreto é facultado
receber os valores devidos até 30 de junho
de 1998 pela via administrativa, firmando
transação, até 19 de fevereiro de 1999, a ser
homologada em juízo competente.

....................................: "(NR)
Art. 22 Este decreto entra em vigor na data de

sua publicação.
Brasília, 22 de dezembro de 1998; 177º da Inde

pendência e 110º da República. - FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO Nº 17 DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

•Artigo alterado pela Resolução n!! 10, de 1991.

1 - sugere a outro Poder a adoção de providên
cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1º Na hipótese do inciso I, a indicação será ob
jeto de requerimento escrito, despachado pelo Presi
dente e publicado no Diário do Congresso Nacional.

·Alterado para Diário da Câmara dos Deputados, por Atos
dos Presidentes das Mesas das duas Casas do Congresso Naci
onal de 2 de outubro de 1995.

§ 2º Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

1 - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário do
Congresso Nacional e encaminhadas às Comis
sões competentes;

"Alterado para Diário da Câmara dos Deputados, por Ato
dos Presidentes das Mesas das duas Casas do Congresso Naci·
onal de 2 dc outubro de 1995. _

11 - O parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111- se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.
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RMS-22307 / DF
RECURSO DE MANDADO DE SEGURANCA

Ministro MARCO AURELIO

Ementa

RECURSO ORDINÁRIo - PRAZO - MANDADO DE
SEGURANÇA - SUPREMO

TRffiUNAL FEDERAL. O silêncio da legislação sobre o prazo
referente

ao recurso ordinário contra decisões denegatórias de segurança, ou a
estas equivalentes, como é o caso da que tenha implicado a extinção
do processo sem julgamento do mérito - mandado de segurança n°
21.112-IIPR (AGRG), relatado pelo Ministro Celso de Mello,

perante o
Plenário, cujo acórdão foi publicado no Diário da Justiça de 29 de
junho de 1990, à página 6.220 - é conducente ã aplicação analógica
do artigo 33 da Lei n° 8.038/90. A oportunidade do citado recurso
submete-se à dilação de quinze dias. .
REVISÃO DE VENCIMENTOS - ISONOMIA. lia revisão geral de
remuneração dos servidores públicos, sem distinção de índices entre
servidores públicos civis e militares, far-se-á sempre na mesma
data" ... inciso X - sendo irredutíveis, sob o ângulo não simplesmente
da forma (valor nominal), mas real (poder aquisitivo) os

vencimentos
dos servidores públicos civis e militares - inciso XV) ambos do
artigo 37 da Constituição Federal.

.•....•......•...•.•....•••..•...•..................•..............• ~ ...•.......•.•.....••......••.•....•.....................

................................................................................................................................
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INDICAÇÃO N!! 1.019, DE 2000 inclusive, buscado ajuda do Consulado brasileiro situ-
(Do Sr. Marçal Filho) ado em -. óquio, o qual a orientou a dirigir-se ao Minis-

Sugere ao Poder Executivo, por in- tério das Relações Exteriores a fim de que este deter-
termédio do Ministério das Relações Exte- minasse fossem envidados todos os esforços neces-
riores, a adoção de providências necessá- sários e possíveis para a localização de seu filho. Em
rias para localizar cidadão brasileiro desa- anexo, encaminhamos a Vossa Excelência, a petição
parecido no exterior.

da senhora Hirakawauchi, que contém outras infor
(Publique-se. Encaminhe-se.)

mações a respeito do caso.
Excelentíssimo Senhor Ministro das Relações

Exteriores:

Dirigimo-nos a V. Exa, para expor e sugerir o
quanto segue:

Em 26 de maio do corrente ano fomos contata
dos pela Sra. Maria de Fátima Hirakawauchi, a qual
nos procurou a fim de obter alguma forma de auxílio
no caso do desaparecimento, no Japão, de seu filho,
Luiz da Silva Hirakawauchi Júnior.

A senhora Hirakawauchi informou-nos que per
deu o contato com o seu filho em janeiro de 1999.
Desde então, ela vem tentando localizá-lo, havendo,

Ante o exposto, haja vista a gravidade do-ease-e
a condição aflitiva em que evidentemente se encontra

a mencionada família, sugerimos a Vossa Excelência

que determine aos órgãos competentes desse Minis

tério, inclusive à Repartição Consular brasileira com

petente no Japão, a adoção de todas as medidas e

providências necessárias e disponíveis com a finali

dade de localizar Luiz da Silva Hiirakawauchj Júnior,

nosso co-nacional desaparecido no Japão.

Sala das Sessões, 16 de junho de 2000. - Depu

tado Marçal Filho
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REQUERIMENTO
(Do Sr. Marçal Filho)

Requer o envio de indicação ào Mi
nistério das Relações Exteriores relativa
à adoção das providências necessárias
para localizar cidadão brasileiro desapa
recido no exterior.

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 113, inciso I e § 12 do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Ex!! seja encaminhada ao Poder Executi~o, m~.is

precisamente, ao Ministério das Relações Exteriores,
a indicação em anexo, sugerindo que este adote as
providências necessárias para a localizar o cidadão
brasileiro LUIZ DA SILVA HIRAKAWAUCHI JÚNIOR,
que e~tá desaparecido no Japão desde janeiro de
1999.

Sala das Sessões 14 de junho de 2000. - Depu
tado Marçal Filho.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA '
PELA COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N2 17 DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados

TíTULO IV
Das Proposições

CAPfruLO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

• Artigo alterado pela Resolução nJl 10, de 1991.

I - sugere a outro Poder a adoção de providên
cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva; , ,

11- sugere a manifestação de uma ou mais Comis
sões acerca de determinado assunto, visando a elabora
ção de projeto sobre matéria de iniciativa da Câmara.

§ 12 Na hipótese do inciso 'I, a indicação de re
querimento escrito, despachado pelo Presidente e
publicado no ,Di~ri~ do Cong~es~oNacional.

* Alterado para Diário da ,Câmara dos Deputados, por
Ato dos Presidentes das Mesas das duas Casas do Congresso
Nacional de 2 de outubro de 1995.

§ 22 Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão lidas
em súmula, mandadas à publicação no Diário Nacio
nal e encaminhadas às Comissões competentes;

* Alterado para D/ário da Câmara dos Deputados, por
Ato dos Presidentes das Mesas' das duas Casas do Congresso
Nacional de 2 de outubro de 1995. '

li - O parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111,- se a Comissão que tiver de opinar sobre indi
cação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá este
os trâmites regimentais das proposições congêneres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere-

, ça projeto próprio à consideração da Casa;

V- não serão aceitas proposições que objetivem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.
................r _ .

INDICAÇÃO N!! 1.021, DE 2000
(Do Sr. Neuton Lima)

Sugere ao Poder Executivo, por in
termédio do Ministério da Fazenda, a
prorrogação do Programa de Incentivo
ao Uso de Corretivos de Solo - Prossolo.

(Publique-se. Encaminhe-se.)

Excelentíssimo Senhor Ministro da Fazenda:
No uso das prerrogativas que a Constituição Fe

deral confere aos representantes do povo brasileiro
no Congresso Nacional, vimos pela presente Indica
ção expor e sugerir o seguinte:

1. Considerando que o Programa de Incentivo
ao Uso de Co"rretivos de Solo - Prossolo tem por obje
tivo elevar os níveis de produtividade da agricultura'
brasileira, mediante a intensificação do uso adequado
de corretivos de solo.



Institui o Programa de Incentivo ao
uso de Corretivos de Solos (PROSOLO),
ao amparo de recursos administrados
pelo Banco Nacional de Desenvolvimen
to Econômico e Social (BNDES).

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDIN

RESOLUÇÃO BACEN Nº 2.534,
DE 17 DE AGOSTO DE 1998

o Banco Central do Brasil, na forma do artigo 9º
da Lei nº4.595, de 31-12-64, torna público que o Con
selho Monetário Nacional, em sessão realizada em
14-8-98, tendo em vista as disposições dos artigos
40, inciso VI, da citada Lei, e 4º e 14 da Lei nº 4.829,
de 5-11-65, resolveu:

Institui o Programa de Incentivo ao Uso de Cor
retivos de Solos (PROSOLO), ao amparo de recursos
administrados pelo Banco Nacional de Desenvolvi
mento Econômico e Social (BNDES).

O Banco Central do Brasil, na forma do artigo 9º
da Lei nº 4.595, de 31-12-64, torna público que o Con
selho Monetário Nacional, em sessão realizada em
14-8-98, tendo em vista as disposições dos artigos 4º,
inciso VI, da citada Lei, e 4º e 14 da Lei nº 4.829, de
5-11-1965, resolveu:

Art. 1º. Instituir o Programa de Incentivo ao Uso
de Corretivos de Solos (Prosolo), ao amparo de recur
sos administrados pelo Banco Nacional de Desenvol
vimento Econômico e Social (BNDES), destinado ao
financiamento de correção de solos, sob as condi
ções gerais aplicáveis às operações da espécie e as
seguintes especiais:

1- itens financiáveis: aquisição,transporte e apli
cação de corretivos;

11 - beneficiários: os do crédito rural;
III-Iimite de crédito: R$40.000,OO (quarenta mil

reais) por produtor/ano, independentemente de ou
tros créditos ao amparo de recursos controlados do
crédito rural;

IV - encargos financeiros: taxa efetiva de juros
de 8,75% a.a. (oito inteiros e setenta e cinco centési
mos por cento ao ano);

V - prazo: 5 (cinco) anos, incluídos 2 (dois) anos
de carência;
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2. Considerando que podem obter financiamen- Programa de Incentivo ao Uso de Corretivos de Solo -
tos do Prossolo produtores rurais (pessoa física ou j,':J- Prosolo.
rídica) e suas cooperativas, no limite de até Sala das Sessões, 16 de junho de 2000. - Depu-
R$40.000,OO por produtor, a cada período de 12 me- tado Neuton Lima
ses, com prazo de até 5 anos para pagamento (com
até 2 anos de carência) e taxa de juros de 8,75% ao
ano.

3. Considerando que foram reservados recursos
administrados pelo Banco Nacional de Desenvolvi
mento Econômico e Social - BNDES da ordem de
quinhentos milhões de reais, desde o ano de 1998,
para os financiamentos ao amparo do Prossolo, sen
do 30 de junho de 2000 a data-limite de contratação,
conforme Resoluções nºs 2.534, de 1998, e 2.618, de
1999, do Conselho Monetário Nacional.

4. Considerando a elevada importância do em
prego de corretivos de solo para a agricultura brasilei
ra, posto que essa prática acarreta grandes benefíci
os: melhora-se o solo; reduzem-se as perdas (prote
gendo o ambiente natural); maximiza-se o aproveita
mento dos nutrientes pelas plantas cultivadas er con
seqüentemente, a produtividade agrícola; incremen
ta-se a renda do produtor rural; etc.

5. Considerando a variedade de climas existen
te no Brasil, que faz com que variem as épocas ade
quadas à aplicação de corretivos de solo, nas diver
sas regiões brasileiras.

6. Considerando a inexistência de outra fonte de
recursos para a concessão, aos agricultores brasilei
ros, de financiamentos para essa mesma finalidade,
em condições compatíveis com a realidade do cam
po.

Sugerimos que a data-limite de contratação de
operações ao amparo do Prossolo seja prorrogada,
pelo menos, até o final do ano 2000, e que sejam alo
cados novos-recursos administrados pelo BNDES, ou
de outras fontes, para esse Programa.

Sala das Sessões, 14 de junho de 2000. - Depu
tado Neuton Lima.

REQUERIMENTO N!!' DE
(Do Sr. Neuton Lima)

Requer o envio ao Poder Executivo
da Indicação anexa, relativa ao Programa
de Incentivo ao Uso de Corretivos de So
lo-Prosolo.

Senhor Presidente:
Nos termos do artigo 113, inciso I e § 1º do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Ex seja encaminhada ao Poder Executivo a Indica
ção em anexo, em que se sugere a prorrogação do



IÍlUt-O- I\L__
Das Proposições

REGIMENTO INTERNO
DA

CÃMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO Nº 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados

••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ ••••••••••• ! ••••••••••••••••••• ,.-!.~ ..•....•..L•••• _

VI - amortizações: semestrais;
VII- recursos: R$ 200.000.000,00 (duzentos mi

lhões de reais), até 30 de junho de 2000.
Parágrafo único. Os créditos somente podem

ser concedidos mediante apresentação, ao agente fi
nanceiro, de laudo do veterinário responsável pela
assistência técnica à propriedade, atestando a ne-
cessidade de aquisição dos equipamentos. -

Art. 2º Fica alterado, para 30 de junho de 2000, o
prazo para utilização de até R$300.000.000,OO (tre
zentos milhões de reais) em financiamentos ao am
paro do Programa de Incentivo ao Uso de Corretivos
de Solos (Prosolo), de que trata a Resolução nº2.534,
de 17 de agosto de 1998.

Art. 3º Ficam as Secretarias de Acompanha
mento Econômico e do Tesouro Nacional, do Ministé
rio da Fazenda, e de Política Agrícola, do Ministério
da Agricultura e do Abastecimento, autorizadas a de
finir, em conjunto, as medidas complementares ne
cessárias à implementação do disposto nesta Reso
lução, as quai~ serão diY~!9.ada_s_pelp B~co Çentral
do Brasil.

Art. 4º Esta resolução entra em vigor na data de
sua publicação.- Armínio Fraga Neto - Presidente.

Institui o Programa de Incentivo à
Mecanização, ao Resfriamento e ao
Transporte Granelizado da Produção de
Leite (PROLEITE), ao Amparo de Recur
sos Administrados Pelo Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES), e dispõe sobre o Programa de
Incentivo ao Uso de Corretivos de Solos
(PROSOLO).
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VI- amortizações: semestrais ou anuais, de acor- 1- itens financiáveis: distribuidor de adubo e cal-
do com o fluxo de receitas da propriedade beneficiada; cário, distribuidor de esterco líquido, ensiladeira, ma-

VII- recursos: terial de inseminação artificial, misturador de ração,
a) R$200.000.000 00 (duzentos milhões de reais), ordenha~eira mecânic~, picadeira~ tanque de resfria-

d 1998' ' mento, tnturador e vagoes forragelros;
no ano e , e b f'··· d di', _ 11 - ene IClanos: pro utores e Slte;

b) R$300.000.000,00 (trezentos mllhoes de rea- III I' 't d 'd't· R$25 000 00 ( . t .. ) .. t d 1999 - Iml e e cre I o. ., vm e e cmco
IS , no primeiro semes re e .' mil reais) por produtor, independentemente de outros

Nota: Prazo prorrogado ate 30-6-2000 pela Re- créditos ao amparo de recursos controlados do crédi-
solução Bacen nº2.618, de 1-7-99, DOU de 2-7-99. to rural;

Parágrafo único. Os créditos somente podem IV - encargos financeiros: taxa efetiva de juros
ser concedidos mediante a apresentação, ao agente de 8,75% a.a. (oito inteiros e setenta e cinco centési-
financeiro, de comprovante de análise de solo e res- mos por cento ao ano);
pectiva recomendação agronômica. V - prazo: cinco anos, incluídos dois de carên-

Art. 2º. Ficam as Secretarias de Acompanha- cia;
mento-Econômico; do-MTriistério da Fazenaã,-e de Po: -
lítica Agrícola, do Ministério da Agricultura e do Abas
tecimento, autorizadas a definir, em conjunto, as me
didas complementares necessárias à implementação
do disposto nesta Resolução, que serão divulgadas
pelo Banco Central do Brasil.

Art. 3º Esta resolução entra em vigor na data de
sua publicação. - Gustavo H. B. Franco - Presidente

RESOLUÇÃO BACEN Ne 2.618,
DE 10 DE JULHO DE 1999

O Banco Central do Brasil, na forma do artigo 9°
da Lei nº4.595, de 31 de dezembro de 1964, torna pú
blico que o Conselho Monetário Nacional, em sessão
realizada em 30 de junho de 1999, tendo em vista as
disposições dos artigos 4º inciso VI, da referida Lei e
4º e 14 da Lei nº4.829, de 5 de novembro de 1965, re
solveu:

Art. 1º Instituir o Programa de Incentivo à Meca
nização, ao Resfriamento e ao Transporte Graneliza
do da Produção de Leite (PROLEITE), ao amparo de
recursos administrados pelo Banco Nacional de De
senvolvimento Econômico e Social (BNDES), desti
nado ao financiamento da aquisição de máquinas e

- -eqtripamentos necessários à-modernização- -da -pe~ 
cuária leiteira, sob as condições gerais aplicáveis ás

_operações da espécie e as seguintes especiais:
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CAP[TULO 111
Das Indicações

DIÁRIO DA CÂMARADOS DEPUTADOS Junho de 2000

INDICAÇÃO N!! 1.022, DE 2000
(Do Sr. Ricardo Berzoini)

Art. 113. Indicaçãq é a proposição através da
qual o Deputado:

-Artigo alterado pela Resolução nº 10, de 1991.

I - sugere a outro Poder a adoção de providên
cia, a 'realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1º Na hipótese do inciso I, a indicação será ob
jeto de requerimento escrito, despachado pefo Presi
êf~nte e publicado no Diário do Congresso Nacio
nal._

-Alterado para Diário da Câmara dos Deputados, por Ato
dos Presidentes das Mesas das duas Casas do Congresso Naci
'~h~1 de 2 de outubro de 1995.

§ 2º Na hipótese do inciso li, serão observadas
as segL!intes normas:.

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandada à publicação no Diário do
Congresso Nacional e encaminhadas às Comis
sões competentes;

-Alterado para Diário da Câmara dos Deputados; por Ato
'dos Presidentes das Mesas das duas Casas do Congresso Naci
onal de 2 de outubro de 1995..

11 - O parecer referente à indicação será proferi-
do no prazo de vinte sessõe~, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111 :- se a Comissão que tiver de opinar sobre in-
I.

-eicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
'ça .projeto próprio à consideração da Casa;

- V - não serão aceitas proposições que objeti-'. ~ .. . "
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
-aplicação de lei;

',' b) consulta a Comissão sobrr atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

Sugere ao Poder Executivo, por in
termédio do Ministério da Educação, a
adoção de medidas relativas à taxa de
inscrição para o Exame Nacional do
Ensino Médio (ENEM).

(Publique-se. Encaminhe-se.)

Excelentíssimo Senhor Ministro da Educação:
Nos termos do art. 113, inciso I e § Iº do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, dirijo-me a
V. Exª para propor que os estudantes cOl1Jprovada
mente carentes sejam isentos do pagamento da taxa
de inscrição para o exame do Enem.

Segundo dados do próprio Ministério da Educa
ção, er:n pesquisa socioeconâmica realizada com
308.514 participantes do Enem/99, 120 mil partici
pantes (38,9%) exercem trabalho remunerado e ou
tros 13,2% estão procurando emprego. Ainda segun
do o estudo lia remuneração desses jovens varia de
um a cinco salários mínimos mensais", sendo que a
maioria (55,4%) trabalha no comércio e garante ser
para ajudar os pais ou para o sustento próprio
(56,~%).

Considerando-se esses dados e a realidade
econômica de grande maioria das famílias brasileiras,
o valor de R$25,00 cobrado de taxa de inscrição invia
biliza a participação no exame dos jovens de baixo
poder aquisitivo, como também sobrecarrega o orça
mento daqueles que ganham até cinco salários míni
mos, conforme demonstra a pesquisa.

Sala das Sessões, 14 de junho de 2000. - Depu
tado Ricardo Berzoini.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Ricardo Berzoini)

Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Educação, relativa à taxa de
inscrição para o Exame Nacional do
Ensino Médio (Enem)

Senhor Presidente:

Nos termos do art. 113, inciso I e § 1º, do Regi
n}3nto Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exª seja encaminhada ao Poder Executivo a Indica
ção em anexo, sugerindo que alunos carentes isen
tos do pagame'nto da taxa de inscrição para o Enem.

Sala das Sessões, 14 de junho de 2000. - Depu
tado Ricardo Berzoini.



aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti-
PELA COORDENAÇÃO DE ESTUDOS do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à

LerJíSLATIVOS - CeDI Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere-

REGIMENTO INTERNO ça projeto próprio à consideração da Casa;
DA V - não serão aceitas proposições que objeti-

RESOLUÇÃO N!! 17, DE 1989 vem:
a) consulta a Comissão sobre interpretação e

aplicação de lei;
b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer

Poder, de seus órgãos e autoridades.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

"Artigo alterado pela Resolução nO 10, de 1991.

I - sugere a outro Poder a adoção de providên
cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1ºNa hipótese do inciso I, a indicação será ob
jeto de requerimento escrito, despachado pelo Presi
dente e publicado no Diário do Congresso Nacional.

"Alterado para Diário da Câmara dos Deputados, por Ato
dos Presidentes das Mesas das duas Casas do Congresso Naci
onal de 2 de outubro de 1995.

§ 2º Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário do
Congresso Nacional e encaminhadas às Comis
sões competentes;

"Alterado para Diário da Câmara dos Deputados, por Ato
dos Presidentes das Mesas das duas Casas do Congresso Naci
onal de 2 de outubro de 1995.

11 - O parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111- se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres:

INDICAÇÃO N!! 1.024, DE 2000
(Da srª Vanessa Grazziotin)

Sugere ao Poder Executivo, por inter..
médio do Ministério da Educação, a aqui..
sição de veículo para o transporte escolar
destinado a atender as necessidades da
comunidade de Vila Nogueira, Município
de Alvarães, no Estado do Amazonas.

(Publique-se. Encaminhe-se.)

Excelentíssimo Senhor Ministro da Educação:
A Deputada Vanessa Grazziotin se dirige a V. Ex"

para apresentar indicação, fundamentada nos se
guintes fatos:

1 - Uma caçamba, sem cobertura ou seguran
ça, é utilizada para fazer o transporte de crianças da
comunidade de Nogueira para escola municipal em
Alvarães; .

2 - já ocorreram acidentes sem gravidade;
3 - o percurso ida e volta é de 28 quilômetros.
Diante do exposto, proponho providências ime-

diatas para a aquisição de veículo adequado para
atender a necessidade transporte escolar da comuni
dade de Nogueira, município de Alvarães, no Estado
do Amazonas.

Sala das Sessões, 4 de junho de 2000. - Depu
tada Vanessa Grazziotin.

REQUERIMENTO DE INDICAÇÃO N!!
(Da Senhora Deputada Vanessa Grazziotin)

Requer o envio de Indicação ao Se
nhor Ministro da Educação, sugerindo a
aquisição de veículo para o transporte
escolar destinado a atender as necessi
dades da comunidade de Vila Nogueira,
município de Alvarães, no Estado do
Amazonas.

Senhor Presidente:

Nos termos do art. 113, incisc I e § Iº, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a



11- o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

11\- se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

-tV - se nenhuma---C-om1SSâooptnar em taisentt="
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

INDICAÇÃO N!! 1.025, DE 2000
(Da srª Vanessa Grazziotin)

Sugere ao Poder Executivo, por in
termédio do Ministério das Comunica
ções, a adoção de medidas para que os
usuários de serviços telefônicos no Mu
nicípio de Silves, Estado do Amazonas,
paguem as tarifas mensais no próprio
município.

(Publique-se. Encaminhe-se.)

Excelentíssimo Senhor Ministro das Comuni
cações:

A Deputada Vanessa Grazziotin se dirige a V. EXª
para apresentar a indicação, fundamentada nos se
guintes fatores:

1 - Em razão da ausência de agência bancária
os usuários dos serviços telefônicos, no município de
Silves, são obrigados a se deslocar até o município vi
zinho, distante 350 quilômetros, para efetuar o paga
mento das tarifas mensais;

2 - Considerando as distâncias e a inexistência de
transportes rápidos, no Interior do Amazonas, o custo fi
nal da tarifa acaba elevando-se, consideravelmente.

Os fatos deixam evidente a necessidade de
adoção de medidas para que o pagamento das tarifas
telefônicas, sejam efetuados no próprio município de
Silves, Estado do Amazonas.

Sala das Sessões, 14 de junho de 2000. - Depu
tada Vanessa Grazziotin.

TITULO IV
Das Proposições

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO
DA

CÃMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N!! 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.
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V. Exª seja encaminhada ao Poder Executivo a Indi- 'Altf"ado para Diário da Câmara dos Deputados, por Ato

cação em anexo, sugerindo aquisição de veículo para dos Presidentes das Mesas das duas Casas do Congresso Naci-
onal de 2 de outubro de 1995.atender a necessidade de transporte escolar na co-

munidade de Vila Nogueira, município de Alvarães,
no Estado do Amazonas.

Sala das Sessões, 14 de junho de 2000. - Depu
tada Vanessa Grazziotin.

'Alterado para Diário da Câmara dos Deputados, por Ato
dos Presidentes das Mesas das duas Casas do Congresso Naci
onal de 2 de outubro de 1995.

§ 22 Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li·
das em súmula, mandadas à publicação no Diário do
Congresso Nacional e encaminhadas às Comis
sões competentes;

CAPÍTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

•Artigo alterado pela Resolução nº 10, de 1991.

I - sugere a outro Poder a adoção de providên
cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

1\ - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1ºNa hipótese do inciso I, a indicação será ob
ieto de requenmento escrito, despachado pelo Presi
dente e publicado no Diário do Congresso Nacio
nal.
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REQUERIMENTO DE INDICAÇÃO N!! dente e publicado no Diário do Congresso Nacio-
(Da Senhora Deputada Vanessa Grazziotin) nal

Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério das Comunicações, sugerindo a
adoção de medidas para que os usuários
de serviços telefônicos no município de
Silves, estado do Amazonas, paguem as
tarifas mensais no próprio município.

Senhor Presidente:
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1º, do Regi

mento Interno da Câmara de Deputados, requeiro a V.
Ex!! seja encaminhada ao Poder Executivo a Indica
ção em anexo, sugerindo a adoção de medidas para o
pagamento das tarifas do serviço telefônico, no muni
cípio de Silves, estado do Amazonas.

Sala das Sessões, 14 de junho de 2000. - Deputa
da Vanessa Grazziotin - PCdoS/AM.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇAO N!! 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

'Artigo alterado pela Resolução n9 10, de 1991.

I - sugere a outro Poder a adoção de providên
cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1!! Na hipótese do inciso I, a indicação será ob
jeto de requerimento escrito, despachado pelo Presj-

'Alterado para Diário da Câmara dos Deputados, por Ato
dos Presidentes das Mesas das duas Casas do Congresso Naci
onal de 2 de outubro de 1995.

§ 2º Na hipótese do inciso li, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário do
Congresso Nacional e encaminhadas às Comis
sões competentes:

'Alterado para uiário da Câmara dos Deputados, por Ato
dos Presidentes das Mesas das duas Casas do Congresso Naci
onal de 2 de outubro de 1995.

11- O parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111- se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmítes regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio àconsideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comis~ão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

ERRATA

(Republica-se em virtude de novo despacho do
Sr. Presidente) - Onde se lê:

MENSAGEM N!! 398, DE 2000
(Do Poder Executivo)

AVISO - 493/00

Submete à consideração do Con
gresso Nacional, o texto do Acordo so
bre Transporte Marítimo entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Go
verno dos Estados Unidos da América,
celebrado no Rio de Janeiro, em 20 de
outubro de 1999.

(Apense-Se à Mensagem nº 866, de
1996)
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LEIA-SE:

MENSAGEM N!! 398, DE 2000
(Do Poder Executivo)

AVISO - 493/00

Submete à consideração do Con
gresso Nacional, o texto do Acordo so
bre Transporte Marítimo entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Go
verno dos Estados Unidos da América,
celebrado no Rio de Janeiro, em 20 de
outubro de 1999.

(Às Comissões de Relações Exteriores
e de Defesa Nacional; de Economia, Indús
tria e Comércio, de Viação e Transportes; e
de Constituição e Justiça e de Redação (art.
54.)

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Fin
da a leitura do expediente, passa-se ao

IV - PEQUENO EXPEDIENTE

Concedo a palavra à srª Deputada Maria Aba-
dia.

A SRA. MARIA ABADIA (Bloco/PSDB - DF.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sra. e Srs. Deputados, é com imensa satisfação que
venho mais uma vez à tribuna para registrar nos
Anais desta Casa uma síntese da minha participa
ção na delegação brasileira junto à ONU, por oca
sião da 23!! Sessão Especial da Assembléia Geral
das Nações Unidas, sob o tema "Mulher 2000:
Igualdade de Gênero, Desenvolvimento e Paz para
o Século XXI".

Primeiramente, quero agradecer ao Exmo
Presidente Michel Temer e à Liderança do PSDB o
privilégio e a oportunidade de ter participado de tão
importante evento internacional. O objetivo da confe
rência foi avaliar os avanços, as dificuldades e os re
sultados dos acordos feitos por ocasião da Conferên
cia de Beijing, há cinco anos. Daí o nome "Beijing
mais 5".

Tivemos D. Ruth Cardoso como Chefe da Delega
ção do Brasil e a presença de seis Deputadas Federais
e de duas Senadoras representando a Frente Parla
mentar do Brasil, além da participação da Presidente do
Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, da represen
tante do Ministério da Saúde na área_ da saúde da mu-

Iher e da Drª Fátima Nancy, Ministra do Superior Tribu
nal de Justiça, entre outras mulheres da sociedade civil
e de organizações não-governamentais.

O Brasil participou ativamente e reiterou sua
adesão e seu firme compromisso com os princípios e
as decisões adotados em Beijing pela comunidade in
ternacional.

A plataforma de ação constitui para o País um
ideário e um quadro de diretrizes renovadoras e mo
bilizadoras das mulheres e de toda a sociedade bra
sileira.

"O compromisso do Governo brasileiro, a sensi
bilidade e o interesse dos Parlamentares presentes, a
atuação das mulheres organizadas vêm contribuindo
para a melhoria da condição feminina em nosso País,
bem como para o acesso à cidadania plena para a
mulher" - palavras de D. Ruth em seu pronunciamen
to na tribuna das Nações Unidas.

Desejo mencionar algumas iniciativas bem su
cedidas nos últimos cinco anos, no relatório do Bra
sil junto às Nações Unidas: tratamento prioritário da
problemática da violência contra a mulher; progres
so nos indicadores de educação, saúde e acesso
ao trabalho; lei das quotas, na garantia da participa
ção polrtica das mulheres nas legendas partidárias;
políticas de prevenção do câncer de colo uterino e
de mama; combate às doenças sexualmente trans
missíveis e AIDS; combate à pobreza, entre outros
avanços.

Sabemos que há muitos desafios a enfrentar,
mas acreditamos que estamos no caminho certo. É
hora de confiança, de determinação, para garantir so
ciedades mais justas e democmticas.

Foi importante a presença da delegação brasile
ira, entre mais de 120 países ali representados. E
posso assegurar: o Brasil fez bonito!

Muito obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
Concedo a palavra ao nobre Deputado Paulo Octá
vio, para uma Comunicação de Liderança, pelo
PFL.

O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL - DF. Como Líder.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"~ e
Srs. Deputados, o Brasil e -tôdo o mundo assistiram
chocados, pela televisão, a cenas brutais de violência
ocorridas no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro.



A SRA. PRESIDENTA.iMaria Abadia) COAee--
ãõ a palavra ao nobre Deputado Mauro Benevides.
Disporá S. Exª de cinco minutos na tribuna.

Era o que tinha a dizer.

Muito obrigado.

O Sr. Mauro Benevides, § 29 do artigo 18 do Re
gimento Interno, deixa a cadeira da presidência, que
é ocupada pela Sra Maria Abadia, § 29 do artigo 18 do
Regimento Interno.

o SR. MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB 
CE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr" Presi
denta, nobre Deputada Maria Abadia; Sras e Srs.
Deputados, em novo e alentado Caderno Especial,
o Diário do Nordeste, um dos mais conceituados
órgãos de comunicação do Ceará, fez ontem am
pla abordagem em torno do funcionamento da Su
dene, em suas quatro décadas de existência, ana
lisando todas as fases vivenciadas desde a históri
ca implantação, ocorrida ao tempo da ge-stãOãã
Juscelino Kubitschek - seu primeiro Superinten
dente foi o renomado Celso Furtado -, até o pre=-

- sente momento, sob a gestão recém-iniciada do
Dr. Wagner Bittencourt.
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Um fugitivo entrou num ônibus e utilizou os pas- preendido por um assaltante; termina na subida de
sageiros como reféns. Os policiais cercaram o coleti- uma favela ocupada por traficantes. O direito de o ci-
vo, e o desfecho, todos sabem, foi trágico: o seqües- dadão caminhar tranqüilamente pelas ruas tem de ser
trador foi morto, mas uma inocente passageira tam- garantido. Os brasileiros esperam de seus governan-

:bém perdeu a vida. tes e de nós, Parlamentares, uma resposta à altura

. É fácil criticar o agente de polícia que aparen- desse desafio.

temente errou o alvo, na sua tentativa de acabar É o momento de o Congresso Nacional dar a
com o dramático seqüestro, que já durava mais de sua contribuição. O Presidente do Senado Federal,
quatro horas, mas a grande questão é a criminali- Senador Antonio Carlos Magalhães, propõe a partici-
dade e a violência urbana que crescem assustado- pação das Forças Armadas para garantir a segurança
ramente em todo o País. Eu não estaria exageran- nas cidades brasileiras, medida que conta com o me!,l
do se dissesse que em algumas cidades brasilei- apoio. Sabemos que a Constituição não permite tal

,rasjá estamos-vivendo uma verdadeira guerra ur- desvio de função, mas cabe a nós, políticos, deputa-

bana. dos e senadores, mudar o Brasil, mudar as leis. Esta é
É preciso, rapidamente, organizar um conjunto a nossa função. Temos, sim, de ter coragem de rees-

de propostas e colocar um plano de segurança públi- truturar a segurança em nosso País.
ca em ação. As Polícias precisam ser reequipadas.

Quero deixar bem claro o meu apoio à propos
São estruturas arcaicas que não mais combinam com
a arrogância, a ousadia e a violência da bandidagem. ta do Presidente do Congresso Nacional, Antonio
As Polícias não dispõem de equipamentos nem de Carlos Magalhães, de mandar os 300 mil homens
treinamentos necessários para combater o crime or- das Forças Armadas às ruas das nossas grandes
ganizado. cidades para dar proteção e segurança ao cidadão

brasileiro.
Não é possível continuar a conviver com esse

estado de coisas. O Governo Federal tem, por inter
médio de seus porta-vozes, anunciado seguidos pIa
nos de segurança pública, e nenhum deles foi efetiva
do até agora.

É urgente! A população brasileira está insegura,
assustada, indefesa, e os mais pobres, residentes na
periferia das grandes cidades, estão mais dispostos à
senha dos criminosos. É preciso retomar o controle

...!obre a~..cldades. Os policiais-devem----e-star eqUfpa
dos, instruídos, orientados para lidar com o crime,
cada vez mais organizado.

O Programa Tolerância Zero, tão comentado no
Governo do Distrito Federal, na verdade, não cumpriu
os seus objetivos. Em Brasília, antes uma área prote
gida e pacata, a violência também começa a assustar.
A cada dia nossa cidade está mais violenta. Dados da
própria Secretari~ de Segurança Pública revelam um

,aumento de 14% de criminalidade no Distrito Federal,
somente nos primeiros quatro meses deste ano, em
relação a igual período de 1999.

A média de aumento de roubos e furtos em resi
dências chega a 83%. É um quadro triste, grave. O di

I reito de ir e vir, consagrado pela Constituição, termina
na próxima esquina, quando se tem o azar de ser sur-



Muito obrigado, srª Presidenta.

MATÉRIAS A QUE SE REFERE O
ORADOR

Em muitos outros pontos de vista expostos,
em torno da realidade nordestina, o Gen. Nilton Ro
drigues deixou transparecerem claramente as suas
apreensões, permitindo que os estudiosos das dis
torções ocorrentes em nosso processo de c~esci

mento econômico possam envidar esforços para
um acertado redirecionamento de seus objetivos
institucionais.

Tratando-se, srª Presidenta, de questão que
possui incontestável transcendência para a nossa re
gião e, por via de conseqüência, para o País, entendi
de meu dever ressaltar a oportunidade da publicação
do Diário do Nordeste, ao mesmo tempo em que so
licito a V. Exª, com base em preceituação regimental,
que as principais reportagens da edição daquele pe
riódico, no que tange aos programas cumpridos pelo
órgão, passem a integrar os Anais da Câmara dos
Deputados.

Teremos, assim, ao nosso dispor, subsídios
valiosos que nos permitirão identificar todos os pe
ríodos que, nestes quarenta anos de existência, as
sinalaram a trajetória de um ente público, com acer
tos e erros no atendimento de suas metas funda
mentais.

Juntemos suprapartidariamente as nossas for
ças, a fim de revitalizar a Sudene, abrindo-lhe novas
perspectivas de atuação para reduzir as gritantes dis
paridades que ainda nos distanciam do Sul e do Su
deste.

"Abre-se, então, a oportunidade para
se avaliarem as causas das distorções e de
se depurarem os instrumentos criados para
promover as transformações estruturais do
meio. Entre acertos e fracassos, o Finor
deve ser destacado pelo saldo altamente
positivo que proporcionou à economia da
Região."

Mais adiante, pondera textualmente o jornalista:

"O mecanismo dos incentivos fiscais 
indutores do desenvolvimento regional - re
presentava uma sutil inversão de papéis.
Até então o Nordeste não passava de mer
cado consumidor cativo do Sudeste e do
Sul. Dimensionado como centro de produ
ção industrial, o Nordeste passava a prover
a demanda regional e a exportar os exce
dentes."

O ex-Superintendente da Sudene, Gen. Nilton
Moreira Rodrigues, no contexto dos vários aspectos
enfocados, entende ser imprescindível a demonstra
ção de vontade política explícita para o soerguimento
daquela autarquia especial da União.

Afirma, então, o ex-dirigente da Sudene:
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Trata-se, Srs. Deputados, de estudo abalizado, "Se não houver mudanças radicais no
com enfoque particularizado das aplicações do Finor, sistema Finor, ele está fadado ao fracasso
objeto, agora, de Comissão Parlamentar de Inquérito completo."

instalada nesta Casa a requerimento do Deputado Na entrevista concedida ao Diário do NordesM
José Pimentel, cujo funcionamento tem atraído as te, o Gen. Nilton Rodrigues, interpelado sobre a atua-
atenções de todos os segmentos conscientizados do ção das empresas que receberam financiamento da
chamado Polígono das Secas. Sudene, conclui, sem titubeios:

Recordem-se de que, em 1885/1986, integrei o "A culpa é dos dois lados: da empresa
Conselho Deliberativo da Sudene, na condição de e da Sudene. Havia uma grande pressão do
Presidente do Banco do Nordeste, quando o seu diri- empresário para a aprovação do projeto. E

-IDillte, em Pernambuco, era o Dr. José Reinaldo Tava- existia uma grande quantidade de projetos.
res, que ocupa presentemente a Vice-Governadoria Em 1994, além dos 865 projetos a serem
do Maranhão. implantados, nós tínhamos 445 em análise.

Isso demandava uma pressão extraordiná-
Em função disso, não poderia deixar de debru- . O 'd b' e d' tria. empresarla o sa la - ISSO eu e-

çar-me sobre as matérias veiculadas pelo Diário do nho certeza _ que não ia ter o recurso no
Nordeste, recolhendo dados abalizados que a sua dia que necessitava dentro de seu cronogra-
editoria econômica conseguiu reunir, possibilitando à ma."
opinião pública regional aprofundamento na discus
são de tema polêmico, de inquestionável relevância
para os rumos do desenvolvimento daquela extensa
área territorial do País.

Em editorial, sob o título "Escândalos do Fi
nor', o articulista responsável pelo texto ressalta
que:
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Depuração do Finor

Sob o título "~c~dal,?~_do Fin~~", a edição de hoje do
Diârio do Nordeste traz um caderno especial para colaborar
no debate sobre essa questão polêmica, que ensejou a
instalação de uma comissão parlamentar de inquérito na
Câmara dos Deputados. Não se trata de um libelo, mas de
uma apresentação sóbria de fatos paradigmáticos, deixando
se expresso que o Finor (Fundo de Desenvolvimento do
Nordeste) e a própria Sudene são conquistas que devem ser
preservadas a qualquer custo.

Abre-se, então, a oportunidade para se avaliarem as causas
das distorções e de se depurarem os instrumentos criados
para promover as transfonnações estruturais do meio. Entre
acertos e fracassos, o Finor deve ser destacado pelo saldo
altamente positivo que proporcionou à economia da Região.

Este é o caminho capaz de preservar a esperança de mudar
a face de subdesenvolvimento do Nordeste. É a certeza,
também, de que a mística do desenvolvimento regional não
pode ser contaminada por alguns descaminhos de recursos
recebidos - e não aplicados - em projetos econômicos.

A crise por que passa o Finor tem que ser vista no
contexto histórico da Sudene. Ao aSsinalar o 40° aniversário
de sua fundação, essa autarquia passa por igual crise de
maturidade. Nesse período, ela perdeu a expressividade
política que lhe atnbuiu o governo Juscelino Kubitschek.
Além da tarefa da industrialização, ela concentrava os
investimentos federais prioritários destinados à infra
estrutura bâsica dos Estados sob sua jurisdição. O seu
Conselho Deliberativo era integrado pelos dez governadores
do Nordeste e por representantes de todos os Ministérios.
Esse colegiado formava um fórum regional de alta
relevância, daí o prestígio dos primeiros anos de atuação.

o mecanismo dos incentivos fiscais - indutores do
desenvolvimento regional - representava uma sutil inversão
de papéis. Até então, o Nordeste não passava de mercado
consumidor cativo do Sudeste e do Sul. Dimensionado como
centro de produção industrial, o Nordeste passava a prover a
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demanda regional e a exportar os excedentes.

Nesses 40 anos de existência da Sudene, não há exagero
em dizer-se que, no processo de industrialização, houve de
tudo: empresários bem-sucedidos; bem-intencionados, mas
despreparados para conduzir seus. empreendimentes~
tocadores de projetos defasados no nascedouro; e
aventureiros em busca de lucro fácil.

A primeira fase, entre 1960 e 1974, é a dos pioneiros. A
segunda fase começa em 1974, com a transformação dos
recursos do Imposto de Renda aplicados nos projetos em
debêntures conversíveis em ações. A terceira fase é da
introdução de métodos avançados de gestão, conduzida pelo
general Nilton Moreira Rodrigues.

Nos últimos 25 anos, foram aprovados 3.037 projetos.
Desses, 2.125 estão consolidados, 650 cancelados e o restante
em implantação. Os 433 mil empregos diretos gerados pelas
empresas bem-sucedidas atestam a validade do processo de
desenvolvimento pela via industrial. E é assim que ela deve
ser vista.

Quanto aos que fracassaram no caminho, resta identificar
suas causas. Elas se distribuem entre exigências burocráticas
surrealistas, retardando a liberação de recursos, tomando
obsoletos equipamentos industriais por conta da demora.
Projetos dimensionados inadequadamente entram nesse rol,
bem como a esperteza de alguns poucos.

A CPI da Câmara dos Deputados busca descobrir o
paradeiro dos recursos desviados e fixar responsabilidades. É
importante que, no seu roteiro de visitas, estão contempladas
visitas tanto às empresas bem-sucedidas como às fracassadas.
Dessa maneira, o trabalho parlamentar poderá servir como
divisor de águas entre a experiência que deu certo e a
aventura de quem 'enxergou nos incentivos uma fonte de fácil
enriquecimento.
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Fortaleza, Ceará - Quinta-feira 15 de junho de 2000

"Só a vontade política pode salvar
o Finor"

Não há dúvidas de que a Sudene e o Finor têmuma lista
enorme de serviços prestados à Região Nordeste. O
desenvolvimento de vários municípios só foi possível graças
ao fomento de geração de emprego e renda através da atração
e financiamento de empresas interessadas em produzir na
Região. Mas há entraves no caminho do desenvolvimento. Há
sérios desvios e irregularidades que ameaçam o futuro do
Finor. "Se não houver mudanças radicais no sistemaFinor ele
está fadado ao fracasso completo". Quem afinna é o general
Nilton Moreira Rodrigues, ex-superintendente da
Sudene.Quando assumiu o órgão, em 1993, o general
começou a implantar tais mudanças. Objetivo: acabar com a
subjetividade na concessão dos beneficios do Fundo.
Segundo o general, até esta data, os arranjos políticos e as
negociações de pé-de-ouvido eram garantia praticamente
certa da liberação dos recursos. Hoje· assegura - são os
critérios técnicos quem dão as cartas na aprovação dos
projetos. Nilton Rodrigues concedeu entrevista exclusiva ao
Diário do Nordeste, por telefone, de Maceió (AL), onde
mantém residência fixa. Criticou, levantou polêmicas, mas
acima de tudo, sugeriu saídas para fortalecer a Sudene e o
pr6prio Finor.

Diário do Nordeste - Os critérios politicos são decisivos
na liberação dos recursos do Finor?

Nilton Rodrigues - Até 1994, imaginava-se que era bom
para o Nordeste aprovar o máximo de projetos, seja por
critérios técnicos ou políticos. A norma era aprovar os
projetos.

E os recursos?

Nilton Rodrigues - Não iportava que não houvesse
recursos necessários para a implantação daquele projeto.
Dizia·se: um dia o dinheiro vem. Um dia o governo mandará
este dinheiro. Mas na realidade ele não mandava. Se você
tinha uma demanda de 3,1 bilhões de dólares para 147
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milhões de dólares ao ano é lógico que estes recursos jamais
poderiam contentar a todos. Como todos não recebiam,
automaticamente havia a insatisfação e surgiam os boatos. A
distribuição de recursos era imparcial e não havia uma norma
conhecida por todos.

Por que muitas empresas receberam dinheiro do Finor e os
projetos não tiveram sucesso?

Nilton Rodrigues - A culpa é dos dois lados: da empresa e
da Sudene. Havia uma grande pressão do empresário para a
aprovação do projeto: E existia uma grande quantidade de
projetos. Em 1994, além dos 865 projetos a serem
implantados, nós tínhamos 445 em análise. Isso demandava
uma pressão extraordinária. O empresário sabia - e disso eu
tenho certeza - que não ia ter o recurso no dia que necessitava
dentro do seu cronograma.

E qual era a posição do governo?

Nilton Rodrigues - O governo, por sua vez. não melhorava
o seu sistema de arrecadação. Ele não tinha este interesse.
Havia a idéia de alguns burocratas, alguns do sistema, de que
os recursos do Finor eram uma boa ação. Com isso, algumas
empresas que rec~biam os recursos regularmente, mas no seu
projeto estavam defasadas há algum tempo. Demoravam sete,
oito anos pra ser implantadas. E deveriam ser em dois ou três
anos. Ora, este projeto, quando era implantado, já não tinha
eficácia, nem o mercado absorvia mais aquele produto. Para
a falência, era um passo.

É grande o número de projetos agropecuários com
problemas no Finor?Nilton Rodrigues - As agropecuárias são,
de maneira geral. dentro do sistema Finor, empresas de
pequeno porte. Na agropecuária, empresas de 3 milhões de
reais ou dólares são relativamente grandes. Na indústria, este
mesmo valor não é nada. Então, é por isso que o número de
empresas agropecuárias que deram problemas é grande. É
difícil..fazet-o.-aeompanhamento;

Por que a sua administração é classificada como o início
da modernização da Sudene?

Nilton Rodrigues - Havia uma demanda de 3,1 bilhões de
dólares, enquanto a arrecadação era de 147 milhões. Então,
era uma pressão muito violenta para os gestores do sistema.
Então estabelecemos a objetividade na aplicação dos critérios
e na criação de normas. As distorções no sistema fizeram

. com que surgissem denúncias, nem sempre verdadeiras, mas
que eram amplificadas.

Como foi esse processo?
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Nilton Rodrigues -O siste"D1a dificihnerrte terá
rentabilidade no futuro porque não veJ:D. o dinheiro
orça.xn.en1:ári.o e não tem. as debêntures.

<> senhor vê perspectivas de J:D.udanças?

Nilton R.odrigues -É IDuito vulgar falar eID vontade
política D'1as a realidade é essa: só a von1:ade política resolve.
Só ela pode salvar o Finor.

A CPI pode enfraqu.ecer o Finar?

Nilton R.odrigues -Depende da orien:tação. 1v.Ia.s ela pode
até ajudar o Fundo. Se pegar todos en.traves e elixn.i.n.á.-Ios, é
favorá.vel para ele. Agora.. se quiser colocar UD'1 retrovisor e
verificar o que houve há 20.. 30 ou. 40 anos.. você vai ter UD'1

proble:rn.a xn.uito sério.. porque vai caçar bruxas que podeJ:D.
não existir :DJ.ais.

I
Fortaleza. Ceará - Quinta-feira 15 de junho de 2000

Maior empresa de Irrigação do
Nordeste vira sucata em
Pernambuco

Em 1989, o então presidente da República José Sarney
trocou o ar seco de Brasilia pelo calor de Pelro1ina (PE) para
comparecer à inaugura.çlo da Dantas Irriga.çlo do Nordeste
SA A solemdade foi um grande evento, conforme relatam os
antigos funcionários da empresa. AfiIla1, a empresa tinha tudo
para seruma gigante Illl produção de equipamentos para
irrigação.

HOJe, a Dantas Irnga.çlo é apenas um enorme tem:no
abandonado no meio do Distrito Industrial de Pelro1ína A
placa descenada pelo ex-presidente Sarney, fixada em 1IIIIll

das colunas do galp10 abandonado, é a única lembrança dos
tempos áureos da empresa.

Ao invés de funcionários, as dependências da Dantas
Irrigação têm man'bondos. Quando estio mais agitados,
avançam sobre os vigias. A1guos têm os braços man:ados
pelas picadas dos insetos. Aempresa ocupa uma área de 130
mil metros quadrados. A placa da Sudene em fumtc ao prédio
denuncia que ela recebeu recursos do Finar.

Além de sofrer com a ação dos man'bondos, os vigias tem
dificuldades em driblar a ação dos ladri5es. Partc dos
eqUipamentos toi mubada. Os vasos sanitános e as portas
foram os primerros alvos dos marginais. O maquinário que
ainda n:sta sofre com llllÇlo do tcmpo e da falta de cuidados
adequados. A ferrugem Dia poupa as peças.

No terreno da Dantas Irrigaç!o, funciona hoje a empresa
Tenamolhada, de propriedade de um dos antigos
funcionários ODe Oliveira, dono da Tenamolhada, ficou
com a atribuição de cuidar do que resta da empresa falida. A
Justiça do Trabalho determinou que ele fosse fiel depositário
da Dantas.

One Oliveira prefere não falar sobre o fechamento da
empresa onde trabalhava. Seu emprego era na área de vendas.
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"V"iajava por 1:odo o Brasil, oferecendo os produ.1:os de
irrigação_ cCN"ão 1:enho a xn.in:Un.a idéia dos n:J.oti.vos qu.e
lev&.ra:Er1 a exn.presa a fechar", d.esco:o.versa._ ~s gara.J:l.1:e: CC.A..
I>a%:l.~ era.. a. xra.e1h.or e:J:X1presa. d.o :Brasil. :0.0 se1:or"_

A1é:D1 da. placa. coxn. o noxn.e d.o preside:o.1:e Sa.rn.ey, nada.
xn.a.is na. e:D1presa.. lexn.bra. os 1:e:J:n.pos de glória. da. :I:>a%:l."t:a.s_
Sobre o chão su.jo, con'VÍvexn. garra:fi5es vazios de á.gua
xn.inera.J., sacos de l.i:x.o, pincéis vel.hos, e:x.crexn.en1:os de
ani:D1a.is.

.A.. Su.d.e:ne proxn.oveu. ação de e:x.ecu.ção fiscal. con.1:ra. a.
I:>a.:o.1:a.s por d.es'VÍos de recu.rsos do Fi:o.or. .A.. ação foi in.icia.d.a.
:no dia. 29 de abril, de, 1999. .A..l.éxn. disso, 1:a.:I::nbéxn. foi elaborada.
ccnotitia cri:D1inis''',. procedin:J.en1:o ado'ta.do qua.n.d.o, para a
Su.dene,. a exn.presa cO:J:n.eteu. ato cri:J:n.i:o.oso. .A.. cCno1:itia" foi
pro'1:ocol.a.da. :no :fv.I:i.n.is1:ério Pú.blico Federal no dia seis de abril
do ano 2000_

:

.A.. eq~pe de repor1:a.geIn. 1:en.1:ou. o-u:vir, eIn. vão, <>
proprietário da. I:>a.J:l.1:a.s Irrigação, ~a.:o.oel I:>an.1:a.s. O elo en1:re
a reportagexn. e o exn.presário foi One Oliveira., dono da.
Terra:D1olbada _ Ele d.isse 1:er 1:en.'1:a.d.o localizar seu. e:x.-pa1:rão,.
xn.as YÚl.O foi ber.o. su.cedido_ C.CEu. passo d.e qu.a.1:ro n:J.eses en:J.
consegu.ir achá-lo", 'disse Oliveira. E gara.J:l.tiu.: cCbexn. qu.e eu.
qu.eria. qu.e ele fa.l.asse_ .A.:fi.:na.l, 1:enho in.1:eresse qu.e 1:u.d.o issn se
resol:va. 10go, a."t.é porq-u.e tenho açã.o ~ba.l.1:ri.s'1:a.iX%1pet:rad.a.
con.tra. a I:>a.n.1:a.s Irrigaçã.o, qu.e est::ra.n.ha.n:J.e:nte fechou sexn.
concorda1:&. e sen:J. falência. Sixn.plesn:J.en1:e fechou.".

o SR. B. SÁ (Bloco/PSDB - PI. Pronuncia o se
guinte discurso.) - srª Presidenta, Sr"s e Srs. deputa
dos, quero destacar o que a mídia vem registrando di
ariamente. São fatos que revelam importantes acer
tos e vitórias do nosso companheiro de partido, o tu
cano Fernando Henrique Cardoso. Alguns desses fa
tos estão registrados no resumo Notícias do Brasil
Real, editado semanalmente pela Executiva Nacional
do PSDB, a qual tenho a honra de integrar.

Em sua última edição disponível na Internet, o
Brasil Real destaca o novo modelo de privatização
adotado pelo Governo para o setor elétrico. De acordo
com esse novo paradigma, a venda dessas empresas
será realizada de maneira pulverizada, o que permiti
rá a participação dos pequenos investidores. Acredi
tamos que a mudança de enfoque não servirá apenas
para democratizar o capital da empresa. Ela reflete,
acima de tudo, o engajamento do Presidente e do
partido no sentido de afirmar o interesse coletivo.

É com satisfação que destaco também que os
dados sobre o desempenho da economia continuam
a registrar boas notícias, resultado que reflete a confi
ança dos brasileiros num futuro cada vez mais justo e
digno. ,

Entre outras boàs novas, a 'produção industrial
mantém o ritmo, e doze das mais importantes regiões
cresceram 6,6% no primeiro quadrimestre, em com
paração com igual período do ano passado, segundo
o IBGE. O índice de recuperação também se repetiu

no número de empregos (0,75%) e no de salários
(1,18%), segundo a Confederação Nacional da
Indústria.

Cabe salientar que a produção de veículos se
recuperou - em maio foi a melhor dos últimos 23 me
ses. No ano passado, as empresas desse setor tive
ram o pior resultado dos últimos sete anos, e agora já
prevêem chegar a 1,6 milhão de unidades montadas,
este ano. O salto se deu tanto pelo aumento das ven
das internas quanto externas.

As exportações, por sinal, vêm puxando os índi
ces para cima, numa cadeia que já revela os sinais
que devem levar-nos a um ciclo de prosperidade,
pois, com o crescimento das exportações, por exem
plo, não só aumenta o número de veículos montados,
mas também das horas trabalhadas e do desempe
nho da indústria de maneira mais ampla.

Ressaltamos ainda a redução, pelo Banco Cen
trai, do compulsório sobre os depósitos à vista, de
55% para 45%, o que deve aumentar a oferta de di
nheiro para os empréstimos aos clientes e baixar a
taxa de juros.

A elevação da oferta de produtos agrícolas é ou
tro item importante para os brasileiros, pois, além de
reduzir os preços dos alimentos, vem se refletindo no
preço da cesta básica. No Rio de Janeiro, no início do
Plano Real, gastava-se mais de um salário mínimo
para comprar a cesta básica. Hoje os mesmos produ-
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tos são adquiridos com 70,91% do mesmo salário, de Estreito e Itinga) e a BR-316 (entre Timon e Gurupi).
acordo com dados do IBGE. Há muitos anos essas rodovias necessitam de apoio.

Esse índices econômicos deixam claro que Não basta o serviço de ''tapa-buracos''. Com as chu-
marchamos, sob a determinação do Presidente Fer- vas intensas deste ano, a situação agravou-se ainda
nando Henrique Cardoso, em direção a um futuro pro- mais, tornando-se caótica.
missor. Sem nos esquecermos, no entanto, do desa- O abandono das rodovias federais trouxe con-
fio de levar aos brasileiro e a cada rincão deste País seqüências extremamente negativas para o meu
os frutos do desenvolvimento que estamos construin- Estado e sua população. As estradas destruídas que-
do. Queremos um futuro em que as desigualdades bram veículos, causam acidentes, facilitam os assal-
sociais sejam cada vez menores e os brasileiros pos- tos e roubos de cargas, atrasar:n as vi~ns.-encare·

sam sonhar com a prosperidade. - -cem os frem-s e prejudicam a economia do estado
Esfãs são as considerações que gostaria de ta- como um todo. Não há setor da economia maranhen-

zer nesta manhã, no momento em que o País vive si- se (e, por extensão, dos estados vizinhos) que não
tuações de profunda angústia, em função da violência sofra as conseqüências da destruição desse patrimô-
cada vez mais exacerbada e amplificada pelos mais nio. Sim, porque as rodovias federais são um patrimô-
diversos veículos de comunicação. Violência que pas- nio nosso, que está abandonado. Para que se tenha
sa, sem dúvida alguma, pela solução dos graves de- uma idéia do caos instalado, eu cito um exemplo, Para
sequilíbrios sociais que o País ostenta, mas que tam- percorrer o trecho entre Miranda do Norte e Santa
bém jamais pode ser esquecida, nem deixar de ser Inês, um percurso de 110 quilômetros, o usuário leva
imputada em grande parte aos graves desvios de no mínimo seis horas.
conduta que se somaram neste País, nos últimos cin- É desnecessário dizer o prejuízo para as empre-
qüenta anos, em Governos pretéritos sucessivos que sas, as atividades produtivas, a agricultura, a indús-
não respeitaram as condições sociais, principalmente tria, o comércio, o setor de serviços.
daqueles que vivem nos rincões interioranos mais Por isso, srª Presidenta, Sra. e Srs. Deputados,
distantes e que bateram em retirada ao simples cha- renovo aqui a solicitação já encaminhada ao Sr. Mi-
mamento de um sinal de eldorado já de brilhos foscos nistro Eliseu Padilha para que comande a pronta res-
que existem pelo País afora, largados que foram, ao tauração e recuperação das estradas federais no Ma-
longo de décadas, em seus interiores, abandonados ranhão, antes que conseqüências ainda mais graves
e completamente desassistidos. Hoje vemos, por aconteçam.
essa vertente, reflexo dessa situação, uma violência Passo a outro assunto, SI"! Presidenta, Sra. e
cada vez mais incrementada naqueles que, em de- Srs. Deputados. É chegado o mês de junho, e com ele
sespero, partem para os grandes centros em busca o Nordeste inteiro se anima para cultuar e festejar
de alternativas para melhor condição de vida, que não Santo Antônio, São João, São Pedro e São Marçal.
encontraram nos seus municípios, nos seus estados Nessa oportunidade tem-se o privilégio de admirar e
de origem. participar da maior diversidade de produções cultura-

Muito obrigado. is deste País. O xote, o forró, o coco, o baião e uma in·
O SR. PEDRO FERNANDES (PFL - MA. Pro- finidade de muitos ritmos são pano de fundo para mi-

nuncia o seguinte discurso.) - srª Presidenta, SI""" e Ihares de manifestações que só a bravura, a ingenui-
Srs. Deputados, sou portador de uma reivindicação dade e a alegria daquela gente é capaz de produzi".
urgente, que me foi enviada através de uma carta Apesar de todas as dificuldades que enfrenta, Srs.
conjunta, da qual são signatárias a Associação de Deputados, o Nordeste está em festa.
Criadores do Maranhão, a Associação Comercial, a Em outra ocasião, aqui mesmo desta tribuna,
Federação do Comércio, o Centro das Indústrias, a tive a honra de invocar as palavras de um conterrâneo
Federação das Indústrias e a Federação da Agricultu- ilustre, João do Vale. Hoje, mais uma vez, apelo para
ra do Estado do Maranhão. Pleiteiam essas institui- a riqueza do cancioneiro, desse inesquecível mara-
ções a restauração das estradas federais que pereor- nhense: 'Todo mundo canta a sua terra, eu também
rem, de ponta a ponta, meu Estado. vou cantar a minha, modéstia à parte seu moço, mi-

Faço um apelo ao Sr. Ministro dos Transportes e nha terra é uma belezinha..."
ao Sr. Presidente da República porque sei que é dra- O Maranhão, como nordestino que é, também
mática a situação. É urgente, repito, recuperar a está em festa neste período, e todas as manifesta-
BR-135 (entre São Luís e Peritoró), a BR-222 (entre ções que se registram da Bahia ao Piauí ali também
Miranda do Norte e Açailândia), a BR-010 (entre acontecem, com um diferencial: o Maranhão oferece
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um pouco mak-;. Tem cacuriá, dança portuguesa, tam- que está sendo aplicado neste País. É isso que esta-
bor de crioula, tambor de mina, tem o Barrica, o Piri- mos vendo como conseqüência de uma lógica do Go-
lampo, Maioba, Ribamar, Maracanã, tem Madre de vemo que considera os números da economia mais
Deus, Morros, Axixá, enfim, srª Presidenta, muito do importantes do que os sociais; que vê nos números
que é produzido na cultura popular do Maranhão, ta- apresentados pelos relatórios do Fundo Monetário
manha é a diversidade, nem mesmo um São João in- Internacional algo mais significativo do que aqueles
teiro é suficiente para mostrar. apresentados pelos indicadores sociais de diversas

Este ano, um grande boieiro, o João Chiador, entidades neste País.
_comemora cinqüenta anos como cantador de bum- Entre o índice na estatística e um conjunto de

ba-meu-boi. Juntamente com o bumba-meu-boi de pessoas que clamam por justiça, emprego, educação
São José de Ribamar percorrerão os mais variados e assistência à saúde, o Governo fez sua opção. Aí
terreiros e "arraiás", que se multiplicam por toda a estão as conseqüências.
ilha, cantando a saga de Catirina e renovando a cultu- Dizer que esse é um problema do Rio de Janei-
ra popular de minha terra. ro, de s~g.uranç~ 'públic.a, de des~repa~o d~ Polícia,

Quero deixar registrada nesta Casa a homena- que a mldla.esta Incentivando a vlolencla nao passa
- de uma cortina de fumaça para esconder o que real-

ger:n que faço neste momento, na pessoa de Joao mente está causando tudo isso. O grande culpado da
Chlador, a todos que fazem e somam para o engran- violência e da degradação social é o programa de go-
decimento cultural do Maranhão. verno.

srª Presidenta, aproveito também esta oportu- É preciso assumir isso! Não podemos pensar
nidade para formular um convite a todos os colegas que vamos efetivamente combater a violência, elimi-
Deputados para que conheçam os festejos juninos do ná-Ia ou diminui-Ia com as pessoas desempregadas e
Maranhão e assumo neste momento o compromisso com as famílias sendo obrigadas a colocarem seus fi-
de levá-los em "arraiás" como Renascença, Ipem, lhos no trabalho precocemente, para tentar obter uma
Madre de Deus, Cohab, Reviver, são muitas as op- renda mínima para a família.
ções. O Maranhão está de portas abertas para rece- Não é possível aceitar o Governo dizer que ago-
ber os brasileiros de todas as regiões. ra há um plano de segurança. Não é um problema de

Sr'! Presidenta, aproveito para convidar V. Exª segurança neste País que estamos vivendo. Estamos
para conhecer as belezas do Maranhão. vivendo um caos social e econô~ico insustentável.

Muito obrigado srª Presidenta. Estamos trabalhando para pagar Juros.
A SRA. PRES~DENTA (Maria Abadia) _ Muito , . Está aí a greve do servidor ~Úblico. ~ue.m são as

b' d I 't S· t d d V E a ' vitimas de uma greve como essa. Em primeiro plano,
o rrga ~ pe o.convl e. el q~e o es a o e . ~- e um as pessoas mais desasGistidas que precisam do ser-
~?S mais bonitos deste Pais. Espero conhece-lo um viço público. E por que está acontecendo? Porque o
la. Governo diz que não tem recurso para dar reajuste de

A SRA. PRESIDENTA (Maria Abadia) - Conce- salário. Evidentemente quem está pagando 8 bilhões
do a palavra ao Sr. Deputado Avenzoar Arruda. por mês de juros não tem como ter recurso para fazer

O SR. AVENZOAR ARRUDA (PT - PB. Sem frente a essas questões.
revisão do orador.) - srª Presidenta, Sr'lS e Srs. Depu- Sinceramente, querer circunscrever o problema
tados, faço neste momento uma reflexão, que já foi fe- à segurança, à Polícia despreparada, é um atentado à
ita por diversos Parlamentares, sobre a violência que consciência das pessoas, é uma agiessão ao modo
estamos vivendo e as responsabilidades que cada mais simples de raciocínio.
segmento político e social deve assumir nesse pro- Precisamos efetivamente colocar os pingos nos
cesso. "is" e dizer que o Governo pode reduzir a violência

Há a tendência de se passar a idéia de que to- neste País e melhorar a qualidade de vida do seu
dos são responsáveis: a sociedade, a mídia e o Go- povo. Para isso, precisa atuar efetivamente nas cau-
verno. Afinal de contas, todos têm as mesmas respon- sas e mudar o seu programa. Se continuar como está,
sabilidades nessa tragédia que o Brasil está vivendo? não vejo saída para nós. Ou o Governo paga juros,
Existem causas determinantes bem claras e defini- cumpre os compromissos estabelecidos com os cre-
das sob a orientação de determinada política nacio- dores internacionais, particularmente com os credo-
nal? res internos, ou atende às questões sociais. Não há

Está mais do que evidenciado que a violência saída. O Governo tem de fazer uma opção. E não vai
generalizada tem como causa o programa de governo ser aprimorando o aparato policial, rearmando a Polí-



"PROMETO MANTER, DEFENDER E
CUMPRIR A CONSTITUiÇÃO, OBSERVAR
AS LEIS, PROMOVER O BEM GERAL DO
POVO BRASILEIRO E SUSTENTAR A
UNIÃO, A INTEGRIDADE E A
INDEPENDÊNCIA DO BRASIL. ASSIM O
PROMETO."

A SRA. PRESIDENTA (Maria Abadia) - Declaro
empossado o Sr. Oswaldo Soler. (Palmas.)

A SRA. PRESIDENTA (Maria Abadia) - Conce
do a palavra ao nobre Deputado Clementino Coelho 
a voz de Petrolina no Congresso Nacional.

O SR. CLEMENTINO COELHO (PPS - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr!! Presidenta, muito obri
gado pelo elogio. Realmente, orgulha-nos muito de
fender não só Petrolina, mas toda aquela parte do
São Francisco.

Sr!! PresideAta,-Sr'1S e-Srs.-QepYtaoos, a ativida
de política responsável impõe o compromisso de to
dos nós, Parlamentares, com o futuro do País, com as
novas gerações. Não podemos permitir que nossas
divergências políticas e ideológicas com o Governo
de turno obscureçam nossa capacidade de reconhe
cer avanços, como a instituição de um planejamento
estratégico, sob a forma de Plano Plurianual. Esses
avanços representam mudanças positivas, mesmo
que sejam conceituais e metodológicas, que poderão
ajudar na construção de um país melhor e mais justo.

O projeto de lei do Plano Plurianual 2000/2003,
que votamos ontem, em sessão conjunta com o Se
nado Federal, certamente não é perfeito e merece crí
ticas, mas o que não podemos fazer é desqualificar o
instrumento, desmoralizar o princípio do planejamen-
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cia e melhorando as condições carcerárias que vai to, ferramenta indispensável à correção das desigual-
sair dessa situação de caos. É impossível colocar es- dades sociais e regionais.
ses 40 milhões de brasileiros - todos indo para as Não é novidade que sou crítico do modelo eco-
ruas, sem saber o que fazer, reagindo de todas as for- nômico que aí está. Sabemos que, sob a égide do
mas para sobreviver - na cadeia. O crime - por incrí- FMI, implantou-se uma política econômica que des-
vel que pareça - é uma reação do povo contra as ma- truiu grande parte da nossa capacidade produtiva e
zeJas do Governo. gerou a vulnerabilidade externa do País. Não é novi-

A SRA. PRESIDENTA (Maria Abadia) - S.... e dada- que sou crítico da insensibilidade social deste
Srs. Deputados, estando presente em plenário o Sr. Governo, responsável pela formação de um exército
Oswaldo Soler, eleito pela Coligação de brasileiros excluídos, marginalizados, fora do sis-
PMN/PSB/PV/PSDB, representante do Estado de tema. Não é novidade que sou crítico da incapacidade
Mato Grosso, em virtude do afastamento do titular, deste Governo de contribuir para minorar as desigual-
Deputado Uno Rossi, convido S. Ex!! a prestar o com- dades regionais, de resolver os problemas fundiários
promisso regimental, com o Plenário e as galerias de e tantos outros que afligem o povo brasileiro. Mas - e
pé. isto é importante - não posso negar que a nova con-

(Comparece à Mesa o Sr. Oswaldo Soler epres- cepção metodológica do PPA aprimora a capacidade
ta o seguinte compromisso.) gerencial do Estado, amplia a possibilidade de plane

jar estrategicamente o futuro e de melhorar a qualida
de dos investimentos públicos, inclusive nas parceri
as com o setor privado.

Sr!! Presidenta, Sr·' e Srs. Deputados, por muito
tempo forjamos este País ao sabor das conjunturas,
sem planejar a curto, médio e longo prazos. Ficamos
à mercê das marés, que ora correm a favor dos inte
resses do povo, ora na contramão deles, em muitos
dos casos. Não temos a cultura do planejamento, mas
precisamos criá-Ia, e o PPA representa o primeiro
passo nessa direção.

O PPA é vital para a moralização das peças or
çamentárias. Com ele, rompe-se a tradição de pulve
rizar os recursos públicos, prática que tem baixo grau
de eficácia, como já é sabido e experimentado pela
Nação brasileira. Com ele, cria- se um instrumento
orientador das ações·governamentais. Não nos enga
nemos: em uma sociedade desigual, em que não há
abundância de recursos financeiros disponíveis, o ato

----de-planejar se reveste de conteLldo.estratégico. A ne
cessidade de operar com eficácia a escassez impõe
que as intervenções sejam dirigidas, de modo a otimi
zar cada centavo investido. Concordo com alguns
Parlamentares que criticam o PPA, por não ter como
epicentro da sua formulação e 9rientação o combate
à fome, à exclusão social, à miséria e ao desemprego.
Também concordo em que os investimentos privados
previstos no PPA dependem de ambiente macroeco
nômico favorável, que não tem rebatimento na reali
dade atual do País.

As críticas são pertinentes, mas não inviabili
zam o instrumento de planejamento. Ao contrário, re
forçam a necessidade de pensar o País de maneira
integrada, com visão de longo pra~o. Se o mal plane
jamento pode resultar em ações apartadas da reali-
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dade, O não planejar é ainda mais grave, porque pode para usufruírem do benefício do SIMPLES. Esse pro-
inviabilizar o futuro do Brasil. jeto esteve na pauta terça, quarta e quinta - feiras

O desenvolvimento equilibrado depende de desta semana. Infelizmente, novamente os burocra-
uma concepção de investimentos públicos e privados tas do Planalto, do Ministério da Fazenda e da Previ-
que visem a alavancar econômica e socialmente as dência Social impediram a votação dessa matéria,
regiões que, por falta de planejamento estratégico, fi- que possibilitaria maior arrecadação de impostos
caram à margem do desenvolvimento do País. Nesse para o País.
sentido, o PPA, sobretudo em razão do relatório ofere- Esperamos que na próxima semana, terça e
cido pelo Deputedo Renato Vianna, oferece impor- quarta- feiras, dias 20 e 21 de junho, tenhamos a co-
tante contribuição ao soerguimento dessas regiões, ragem política de, mais uma vez, derrotar os burocra-
através da concepção de eixos regionais de desen- tas do Planalto, que tratam muito bem os banqueiros
volvimento. - que não geram emprego e dificultam nossa ecôno-

Vamos, colegas Parlamentares, lutar para que mia -, mas não agem da mesma forma quando se tra-
esse precioso instrumento de planejamento, o PPA, ta do setor que mais emprega, como creches e pe-
não seja desvirtuado ou ignorado, mas, sim, oriente a quenas escolas. Em média, esses estabelecimentos
elaboração dos orçâmemos-anuais é as Leis de Dire- têm nove trabalhadores cada um, sendo - dado im-
trizes Orçamentárias. Que a submissão deste Gover- portante - que a maioria são mulheres, geralmente
no aos interesses financeiros não comprometa a exe- no seu primeiro emprego, que se dedicam a educar
cução das estratégias do PPA. nossos filhos nos primeiros passos da vida, já que

Era o que tinha a dizer. muitas vezes não temos sequer condições de acom-
Muito obrigado. panhá-Ios dos 2 aos 6 anos de idade.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (PT - CE. Sem revisão Há ainda um agravante: esse segmento tam-
do orador.) - srª Presidenta, Sr-s e Srs. Deputados, bém ficou fora do FUNDEF, que é o Fundo de Manu-
em 1996, aprovamos o Estatuto da Microempresa e tenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e
da Empresa de Pequeno Porte e também o tratamen- de Valorização do Magistério.
to tributário a ser dispensado àquele setor. Naquela Espero que os ocupantes do Palácio do Planal-
época, a Receita Federal dizia que a União deveria ter to, e particularmente do Ministério da Fazenda e do
prejuízo em torno de 1 bilhão de reais por ano, por Ministério da Previdência, juntem-se ao nosso esfor-
conta do Simples, e que existiam na legalidade 730 ço de trazer para a formalidade algo em torno de 25
mil pequenas e microempresas até aquele momento. mil estabelecimentos que existem neste País. Só no

Em setembro de 1999, a Comissão de Finanças Estado do Ceará, temos 1.348 pré~escolas e creches
e Tributação realizou audiência pública para avaliar o catalogadas. Manter posicionamento contrário à
Simples e constatou que, até aquele momento, já tí- aprovação desse projeto é, na verdade, liquidar cre-
nhamos 1 milhão, 235 mil pequenas e microempresas ches e pequenas escolas, setor importante da nossa
na legalidade, e, para nossa surpresa, a Receita Fe- economia.
deral informava que a arrecadação maior era de 1 bi- srª Presidenta, S"a. e SIS. Deputados, em seml-
Ihão e 400 milhões de reais. nário que realizamos em setembro de 1999, vários

Em outras palavras, após dois anos de cobran- expositores declararam que a manutenção da peque-
ça do Simples, sistema que beneficia e facilita o siste- na e microempresa na informalidade é o principal ins-
ma tributário das pequenas e microempresas, o saldo trumento de distorção nas campanhas eleitorais, em
positivo foi de 1 bilhão e 400 milhões de reais, o que especial de vereadores e prefeitos, pois donos de es-
demonstrou o erro de cálculo da Receita quando ori- tabelecimentos que estão na clandestinidade ou na
entava esta Casa dizendo que haveria prejuízo para o informalidade são obrigados a ceder e são extorqui-
País. dos. Em setembro de 1999, eu não tinha muita c1are-

São essasõposturas, equivocadas propositada- za desse fato, mas quando estourou a crise da Prefei-
mente ou por falta de dados, que dificultam a geração tura de São Paulo, e a Nação soube que vários carne-
de emprego e o fortalecimento do setor que mais em- lôs e donos de estabelecimentos que estavam na in-
prega neste País, que são as pequenas e microem~ formalidade eram extorquidos por vereadores da mai-
presas. Neste momento, temos na pauta de votação OI' cidade brasileira, que tem o terceiro maior orça.-
da Câmara projeto de lei que visa incluir creches e pe- mento do País, comecei a ter certeza de que aqueles
quenas escolas entre pequenas e microempresas, expositores tinham toda a razão.
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E faço aqui um chamamento a todos os depu- ra a questão dos juros. O Governo reeditou a Medida
tados, independentemente do partido a que perten- Provisória nº 1.963, que trata da organização do Ban-
çam: vamos fortalecer a pequena e a microempresa, co Central, e nela incluiu indevidamente um artigo
permitindo nue as pré-escolas e as creches sejam in- permitindo a capitalização de juros, a cobrança de ju-
cluídas nesse setor para saírem da clandestinidade, ros sobre juros, anatocismo que é vedado pela nossa
para fortalecerem nossa economia, para contribuírem legislação há muitos anos. Existe também, há muitos
mais com os impostos, conforme comprova hoje a anos, uma súmula do Supremo Tribunal Federal - a
Receita Federal, e, acima de tudo, para acabarmos Súmula nº 121 - proibindo o anatocismo.
com a corrupção neste País, porque hoje políticos O Governo Federal já havia tentado, através da
inescrupulosos, como aconteceu em São Paulo, me- Medida Provisória nº 1.925, que criou a cédula de cré-
tem a mão no bolso daqueles que querem produzir, dito bancário, instituir novamente esse anatocismo.
trabalhar e, sobretudo, defender suas famílias. Inclusive, fizemos emenda retirando-o, e o Relator,

Por essas razões, espero que na próxima ter- Deputado Osmar Serraglio, atendeu a nossa emenda.
ça-feira, dia 20, o Palácio do Planalto abra mão da Vem o Governo agora, por essa outra via, e insere
burocracia e permita a formalização das creches e essa medida, exatamente privilegiando os bancos

oas pequenas escolas. contra aqueles que produzem, contra a produção. A
Era o que tinha a dizer, Sr!! Presidenta. capitalização de juros aumenta significativamente as
O SR. JOSE ANTONIO ALMEIDA (Bloco/PSB - dívidas, e esse privilégio aos bancos é uma prova

MA. Sem revisão do orador.) - srª Presidenta, Sr"S e dessa inversão de prioridades.
Srs. Deputados, inicialmente, quero falar sobre a situ- Há um outro abuso que não poderia deixar de re-
ação das estradas em meu Estado. gistrar. A Medida Provisória nº 1.984 cria um processo

No Maranhão, todas as estradas federais estão civil diferente para o Poder Público. Um processo civil
intransitáveis, assim como as estaduais. Desde 1992, que evita, por exemplo, discutir por meio de ação civil
não há uma intervenção firme no tocante à recupera- pública questão de tributos, questões como o Fundo de
ção das estradas federais, e hoje toda a nossa econo- Garantia do Tempo de Serviço, a Previdência Social,
mia está prejudicada em razão desse fato. Apesar de que evita liminares contra o Poder Público.
o Estado contar com efetiva rede de transporte ferro- Essa medida provisória demonstra claramente
viário - por lá passam a Estrada de Ferro São abuso de poder do Presidente da República no mo-
Luís-Teresina, de quatrocentos quilômetros de exten- menta em que usa um instrumento que seria excepci-
são; a Estrada de Ferro Carajás, de 890 quilômetros, anal na legislação para criar um processo separado
dos quais mais de seiscentos quilômetros no território do processo normal para as questões contra o Poder
maranhense; e a Ferrovia Norte-Sul, com os cem qui- Público.
lômetros maranhenses já em funcionamento -, há Não podemos aceitar isso. Seria o caso, srª Pre-
ainda uma cultura nossa, levada ao longo do tempo, sidenta, de o Congresso Nacional devolver essa me-
de fazer com que o transporte seja preferencialmente dida provisória à Presidência da República ou pelo
rodoviário, numa inversão de prioridades. menos rejeitá-Ia o quanto antes, porque é inadmissí-

Já no século passado, um Senador pelo Mara- vel que, mais uma vez, se utilize de um instrumento
nhão falava sobre a necessidade de investir em ferro- excepcional para legislar sobre a matéria. Por se tra-
vias. Todos os países do mundo com grandes exten- tar de processo, de algo que será julgado na Justiça,
sões territoriais, como os Estados Unidos, o Canadá, tem de haver uma discussão prévia. Não pode ser
a Rússia, a índia, a China, estão cortados por ferrovi- uma alteração qualquer ao correr da pena ou ao gos-
as por todos os cantos. Só o Brasil, com esta imensa to de uma só pessoa.
extensão territorial, não deu prioridade à ferrovia e in- srª Presidenta, registramos, mais uma vez,
siste no transporte rodoviário, que se torna mais caro esse abuso na edição de medidas provisórias.
e dispendioso, tendo em vista as condições das nos- O SR. REGIS CAVALCANTE (PPS - AL. Pro-
sas estradas. nuncia o seguinte discurso.) - Sra. Presidenta, Sr"s e

A situação no Estado do Maranhão exige provi- Srs. Deputados, o grande debate sobre a questão pe-
dência imediata. Daí solicitarmos providências ao Mi- trolífera no Brasil tem, a rigor, mais de meio século,
nistério dos Transporte - aliás, outros deputados do tendo-se iniciado de forma efetiva com os trabalhos

-Maranhão já o fizeram. de Monteiro Lobato insistindo na exploração imediata
SrfI Presidenta, falando em inversão de priorida- de áreas brasileiras que, sem dúvida, seriam deposi-

des - a política brasileira é ímpar nisso -, temos ago- tárias do ouro negro.
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Com a proposta de criação da Petrobras em for- preço bem superior ao antes obtido. Aos entreguistas
ma de monopólio estatal pelo Presidente Vargas, em empedernidos isso nada significa. Mas nossos nacio-
seu segundo Governo, a questão radicalizou-se em nalistas extremados deveriam estar mais atentos ao
torno de duas posições: o nacionalismo xenófobo e o que ocorre na realidade em que vivem, mas que pare-
internacionalismo mercenário. cem desconhecer, dado os antolhos que implantaram

Não seria o instante de retomarmos esse deb?- no rosto. E isso é lamentável para toda a Nação, que
te, tanto mais porque, para a Nação, o que mais inte- vai, agora, pagar mais caro por seu petróleo.
ressa é sermos auto-suficientes na exploração do pe- Da mesma forma, incluem na agenda nacional,
tróleo e na produção de seus derivados, para que dei- puxada pelo Presidente da República, a discussão da
xemos de pagar ano a ano alguns bilhões de dólares obra de transposição do rio São Francisco com a
no mercado internacional que opera com o petróleo. transfusão de águas do Tocantins para o São Francis-

Em meio às dezenas e dezenas de mudanças ' co, sem antes informar à Nação brasileira que para re-
constitucionais a que temos assistido, o monopólio da alizar essa obra seria preciso vender a Hidrelétrica de
Petrobras foi quebrado, mantida, no entanto, aquela São Francisco. É mais uma forma absurda e irrespon-
empresa como sociedade de economia mista, sendo sável de privatização neste País. E distribui como mi-
o Governo da República seu acionista controlador. galha, para uma região tão sofrida como o Nordeste,

Claro está que vender ou não vender a Petro- a perspectiva de vender um patrimônio que era o ob-
bras ou pelo menos seu controle acionário já provoca jeto direto do desenvolvimento - foi e é -, que é a
outros acalorados debates, com as mesmas posições Chesf, para, logo em seguida, apresentá-Ia como mo-
intolerantes e intransigentes que, ao fim e ao cabo, a eda de troca para uma obra em que sequer fui discuti-
nada levam. Não é este ainda o assunto de que efeti- da a revitalização de um rio tão importante e de unida-
vamente queremos tratar. de nacional. '

É que, há alguns dias, foram colocadas para Muito obrigado.
venda em leilão umas duas dezenas de áreas onde Durante o discurso do Sr. Regis Cavalcante, a
se poderá explorar até com êxito a perfuração de po- srª Maria Abadia, § 2º do artigo 18 do Regimento
ços petrolíferos. Realizado o leilão, a Petrobras sai Interno, deixa a cadeira da presidência, que é ocupa-
como a grande vitoriosa, adquirindo oitos dessas áre- da pelo Sr. José Antônio Almeida, § 2º do artigo 18 do
as e, possivelmente, as mais promissoras. Regimento Interno.

No dia seguinte ao leilão, os meios de comuni- O SR. PRESIDENTE (José Antonio Almeida) -
cação Brasil afora agitaram-se em diatribes contun- Concedo a palavra ao Deputado Arthur Virgílio.
dentes e improfícuas. Para uns, estaríamos tendo de O SR. ARTHUR VIRGíLIO (Bloco/PSDB - AM.
retorno o monopólio estatal, já que somente a Petro- Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente~ Sr:s

,

bras conseguiu adquirir aquelas áreas. Mas o fez - e e Srs. Deputados, foi justamente por reconhecer a im-
isso não disseram - porque os lances oferecidos por portância do Programa Brasileiro de Ecologia Mole-
ela foram superiores aos das concorrentes. Mas ne- cular para o Uso Sustentável da Biodiversidade da
nhum desses jornalistas teve o cuidado de observar Amazônia - PROBEM/Amazônia que o Governo Fe-
uma questão relevante: é que a empresa petrolífera deral decidiu incluí-lo no Brasil em Ação para o perío-
governamental, para seguir explorando o petróleo do 1999/2002. Trata-se de iniciativa conjunta da co-
brasileiro, estava agora adquirindo aqueles terrenos munidade científica, com o setor privado, o Governo
que, antes da quebra do monopólio, lhe pertenciam Federal e os Governos Estaduais da região, no objeti-
de pleno direito. vo de implantar um pólo de bioindústrias na Amazô-

Em que ficamos? Em que, mantido o monopólio, nia, mais precisamente na Zona Franca de Manaus,
a Petrobras estaria explorando petróleo naquelas ter- com capacidade para gerar produtos de alto valor
ras, pelas quais não teria pago um só centavo e, com agregado e com potencial de mercado, mediante em-
isso, obteria o óleo a preço mais baixo que suas con- prego intensivo de tecnologias avançadas e apropria-
correntes internacionais. das para o uso e a conservação da biodiversidade.

Nacionalistas e entreguistas, lançando-se ao De valor estratégico fundamental para a imple-
debate cego em que somente prevalecem argumen- mentação do programa, entra em funcionamento nes-
tas do tipo "sou contra" e "sou a favor", acabaram se te ano, no Distrito Industrial de Manaus, o Centro de
esquecendo de que a empresa governamental vai, Biotecnologia da Amazônia - CBA, que se deverá
agora, ter mais dificuldade em nos fazer au- constituir na mais avançada e inovadora instituição de
to-suficiente e, ainda que o conseguíssemos, seria a pesquisa e desenvolvimento dessa natureza, fora dos
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países mais desenvolvidos. Contando tom complexo parcerias com a Suframa, a Federação das Indústrias
laboratorial, central de produção de extratos, instala- do Estado do Amazonas - FIEAM, o Sebrae, o Banco
ções para incubação de empresas, alojamentos para do Brasil e a Secretaria de Coordenação da Amazô-
pesquisadores, anfiteatro, salas de reunião, bibliote- nia, visando estruturar um sistema de incubadora de
ca, banco de dados, biotério e demais instalações de empresas que já se encontram em funcionamento.
apoio, o CBA irá potencializar o que já existe no País O orçamento inicialmente previsto para a imple-
em termos de bioprospecção, com ênfase para as mentação do programa, Sr"s e Srs. Deputados, é de
pesquisas para produção de antibióticos, drogas anti- 60 milhões de dólares, para o prazo de quatro anos"
neoplásicas, substâncias anti-hipertensivas, neuroa- com a finalidade de responder a despesas com insta-
tivas e imunomoduladores, cosméticos, corantes na- lações físicas, equipamentos laboratoriais, recursos
turais, aromatizantes, óleos essenciais, polímeros bi- humanos, custeio e imlestilllentos diversos~

õdegradáveis, feromônios, bioinseticidas seletivos e Há, no mercado mundial, uma demanda cres-,
enzimas de interesse biotecnológico. No Setor de cente por produtos de biotecnologia. Estudos de mer-
Assessorias Especializadas, assume grande relevân- cado para os potenciais produtos do Probem/Amazô-
cia o apoio à pesquisa e ao desenvolvimento tecnoló- nia indicam ótimas oportunidades, especialmente nos
gico, o direito de propriedade intelectual e industrial, a setores farmacêutico e de cosméticos, da agroíndús-
gestão e transferência de tecnologias e a certificação tria e da biorremediação.
e o controle de qualidade de produtos biotecnológi- O relatório da Conservation International, de de-
coso zembro de 1997, aponta o Brasil como o país de mai-

Caberá ao Centro, Sr. Presidente, o comando de or megadiversidade do planeta, entre os dezessete
uma rede de laboratórios e grupos de pesquisa nacio- países que reúnem em seus territórios 70% das espé-
nais de comprovada competência em suas áreas de cies animais e vegetais. A biodiversidade brasileira,
atuação. A propósito, vale assinalar, no âmbito local, a aliás, é a maior dentre todas as demais, no que se re-
participação da Fundação Universidade do Amazo- fere a plantas, peixes de água doce e mamíferos. É a
nas - FUA, do Instituto Nacional de Pesquisas da segunda em anfíbios, a terceira em aves e a quinta
Amazônia -INPA, da Fundação Centro de Análises, em répteis. Na região amazônica, em particular, esti-
Pesquisas e Inovações Tecnológicas - FUCAP', do mativas recentes apontam a existência de 30 mil es-
complexo CPAA/Embrapa e do Instituto de Medicina pécies de plantas superiores, 300 espécies de mamí-
Tropical do Amazonas -IMT - AM. De nutras regiões, feros, 2 mil espécies de peixes, 2 milhões e 500 mil de
participarão Cenargen/Embrapa, Cepatu/Embrapa, artrópodes e dezenas de milhões de espécies de mi-
UniversIdade de São Paulo - USp, Universidade croorganismos.
Estadual de São Paulo - UNESP, Universidade Fede- Alia-se a esses recursos naturais, Sr. Presiden-
ral do Pará - UFPA, Universidade Federal do Rio te, a capacidade técnico-científica do País, que regis~
Grande do Sul - UFRGS, Universidade Federal do trou progressos significativos na última década, ~om
Ceará - UFCE, Universidade Federal de Pelotas - aumento de investimentos no setor, em especial por
UFPEL, Universidade Federal de São Carlos - parte da iniciativa privada.
UFSCAR, Universidade Federal de Viçosa - UF Viço- Muitos são, em verdade, os atrativos e as opor-
sa, Universidade Estadual de Londrina - UEL, Univer- tunidades de investimentos para o setor privado.
sidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, Universida- Compete à entidade pública não estatal, a Organiza-
de Federal de Pernambuco- UFPE, Universidade Fe- ção Social- OS, criada para gerir o Probem/Amazô-
rieral de Alagoas - UFAL, Universidade Federal de nia e o Centro de Biotecnologia da Amazônia, propor-
Santa Catarina - UFSC, Unaerp, Universidade de cionar condições para o estabelecimento de múltiplas
Campinas - UNICAMP, Universidade de Brasília - parcerias com o setor privado nacional e internacio-
UnB, Instituto MPEG, Instituto de Biotecnologia de nal, mediante contratos e consórcios específicos e
Caxias do Sul, Laboratório Nacional de Luz Síncro- sempre em conformidade com a legislação vigente no
ton, além de outros respeitáveis centros de pesquisa Brasil. As empresas nacionais ou .estrangeiras con.
em todo o País. tam, ainda, com uma ampla política de incentivos fis-

Além da criação do CBA e da formação da rede cais oferecidos pelo Governo Federal e pelo Governo
nacional de laboratórios, empenha-se o Pro- do Estado. Há, entre os incentivos federais adminis·
bem/Amazônia na condução de estudos setoriais, na trados pela Superintendência da Zona Franca de Ma·
captação de recursos, na implementação de progra- naus isenções e créditos do Imposto sobre Produtos
mas de recursos humanos e no estabelecimento de Industrializados - IPI, bem como o Programa Especi-



v - GRANDE EXPEDIENTE

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Mauro Be
nevides.

O SR. MAtJRO BENEVIDES (Bloco/PMDB 
CE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. De
putados, no próximo dia 30 o Congresso Nacional ini-
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ai de Exportações da Amazônia Ocidental, o ciará seu período de recesso após intensa movimen-
PEXPAM, que é mecanismo de incentivos a permitir a tação legislativa, que teve seu ponto alto na votação
importação de matérias-primas, insumos e compo- da reforma do Judiciário pela Câmara, cuja aprecia-
nentes para industrialização de bens destinados ex- ção começou em 1992, com basa em proposta de
clusivamente à exportação. Entre os administrados emenda de autoria do então Deputado Hélio Bicudo,
pela Superintendência de Desenvolvimento da Ama- hoje cumprindo missão diplomática junto à Organiza-
zôn:a, a SUDAM, existe, por exemplo, o Fundo de ção dos Estados Americanos - OEA.
Investimentos da Amazônia _ FINAM. Já o Fundo Antes, dentro de uma profícua articulação, fo-
Constitucional do Norte _ FNO é administrado pelo ram discutidas e votadas as reformas previdenciária e
Banco da Amazônia _ BASA, respondendo pela exe- administrativa, cujos Relatores empenharam-se para
cução de programas de financiamentos a atividades conciliar pontos de vista divergentes, com a assistên-
produtivas nas áreas ecológica, social, tecnológica e cia permanente do próprio Poder Executivo, que repu-
econômica dos setores rural, industrial e de turismo, tava as duas mcdificações estruturais como de funda-
tais como o Programa de Apoio às Microempresas de mental importância para o ajuste das contas públicas,
Atividades Selecionada _ PROMICRO, o Programa acompanhadas essas atentamente pelo Fundo Mo-
de Desenvolvimento Industrial _ PRODESIN, o Pro- netário Internacional.
grama de Apoio ao Desenvolvimento da Agroindús- A esta altura, porém, restam as reformas políti-
tria _ PROAGRIN, o Programa de Desenvolvimento ca e tributária, pendentes da deliberação congressu-
do Turismo Ecológico _ PRODETUR, o Programa de ai, o que acarreta uma frustração imensa para os que
Apoio ao Turismo Convencional _ PROGETUR e o vinham debatendo os dois temas, ambos de inquesti-
Programa de Apoio à Capacitação Tecnológica _ onável relevância para a vida democrática e econômi-
PROCATEC..o BNDES, por seu turno, administra o co-financeira do País.
Programa AmAaz~nia Inte~rada ~, por. intermédio do No ar fica, entretanto, a pergunta. que teremos
F~NAME _ Agencia ~~pecla~ de Flnancl~~ento Indus- de responder aos que nos questionarem nas nossas
tnal, oferece uma sene de linhas de credito. A esses bases em torno da desídia, negligência ou omissão
inc~ntivo~ federais, S~. Presidente, s0n:'a~-se ainda cometidas. Por que os nossos representantes não se
os Incentivos estaduais, conforme a Lei n- 1.939, de empenharam para deliberar em torno de tais proposi-
27 d~ de~embro d~ 19~9, que di~p~e sobre incenti- ções?
vo~ fiscais e extraflscals, e a Lei ~- 2.390, d~ .8 de No que concerne à reforma tributária, os Depu-
~alo d: 1996, que estabelece regimes eospeclals de tados Germano Rigotto, Presidente; e Mussa Demes,
tnbuta?ao, regulamentada pelo Decret~ n-17.2~7, de Relator, envidaram esforçoR inauditos para obter 50-

26 de Ju~ho ~e 1996~ ao qual se relaCIonar:!' al~da a luções consensuais em torno de dispositivos mais po-
Resoluçao n-14/96 - GSEFAZ e a Resoluçao n-1/97 lêmicos, ouvindo segmentos interessados, na busca
GSEFAZI~IC. " . . de sugestões válidas, muitas das quais transplanta-

Concluindo, ?u~pre-me rea!lrmar nltldo apoIo das para o texto, afinal concluído, depois de cinco
ao Programa,Brasllelr~ d~ Ec~logla Molecularp~ra o anos de longa tramitação.
Uso Sustentavel da Blodlversldade da Amazonla, o Em reunião levada a efeito na residência oficial
~ROBEM/Am~ônia, que, fun~ado no ~e~hor co~he- do Presidente Michel Terrler, à qual compareceu o Mi-
cimento da realidade local, ~eune ~~ndlçoes efetivas nistro da Fazenda, percebeu-se, indisfarçavelmente,
para alcança.r result~do~ ~UltO POSlt!V~S par~ o ava,n- que o Poder Executivo não se inclina pelo deslinde do
ço da,capacldade clentlflca, tecnologlca e industrial problema com a celeridade que se deseja - impres-
do PaIs. são que a mídia encarregou-se de divulgar sem sub-

Era o que tinha a dizer. terfúgios, gerando insatisfação entre o empresariado
O SR. PRESIDENTE (José Antonio Almeida) - e demais segmentos que vêm discutindo o assunto

Passa-se ao há bastante tempo, sem que vislumbrem qualquer in
dicador positivo, capaz de modificar nossa sistemáti
ca de arrecadação, em todos os níveis.

Aliás, o Deputado Delfim Netto, uma das mais
destacadas figuras de nossa vida pública, com seu
estilo irônico, chegou a preconizar enfaticamente que
"em relação à reforma tributária faltava apenas a cele
bração da missa de sétimo dia".



Dá nova redação aos arts. 17 e 55 da
Constituição Federal, que dispõem sobre fi
delidade partidária, promovendo a perda do
cargo eletivo nas hipóteses de o ocupante
deixar o partido pelo qual foi eleito e de gra
ve violação da disciplina partidária.
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Estudioso e competente, o ex-titular das finan- nitivas para assunto de tamanha magnitude em ter-
ças deixou clara sua impressão de que não adiantam mos de avigoramento democrático.
os apelos que aqui já foram seguidamente transmiti- Sr. Presidente, desta mesma tribuna, em discur-
dos, nem mesmo as reiteradas manifestações das so de Grande Expediente, encorajei-me a fazer uma
entidades empresariais, como a poderosa Confede- retrospectiva sobre o esforço até aqui despendido
ração Nacional da Indústria, que se incumbiu de pro- para a discussão e votação da reforma política, con-
mover campanha de marketing com farta distribui- cluindo por formular veemente apelo às Lideranças
ção de panfletos e botons, em uma tentativa de cons- de todas as bancadas no sentido de que asseguras-
cientizar parlamentares para a cruzada reformista, sem, pelo menos, a acolhida das matérias reputadas
que parece procrastinada sine die. consensuais, deixando-se as demais para uma outra

Pelo que se infere do episódio, qualquer enca- ocasião, mais propícia à deliberação arrancada na
minhamento somente terá curso na etapa soberania do voto, com cada corrente defendendo
pós-eleição, com as inevitáveis inserções que a União seus respectivos pontos de vista.
se encarregará de sugerir por meio de sua liderança Situei, então, como possíveis de chancela indis-
nesta e na outra Casa do nosso Parlamento. crepante a emenda constitucional da fidelidade e o

Quase todos os jornais no dia seguinte ao da re- projeto de financiamento das campanhas, em torno
união esclareceram, com fundamento em declara- dos quais tinha-se convicção de que não se registrari-
ções peremptórias do Ministro Pedro Malan, que "a am posicionamentos conflituosos, chegando o Plená-
responsabilidade, hoje, pelo processo não estar ca- rio bem próximo de uma manifestação endossada
minhando deve ser buscada nos que exigem, insis- pela unanimidade de seus integrantes.
tem no detalhamento da norma constitucional". E adi- Passando da palavra à ação, redigi a proposta,
antou mais incisivamente: "Não é razoável que se pro- em termos assemelhados à formulada pelo Senador
cure engessar na Constituição uma questão na qual o Sérgio Machado, principiando a coleta imediata de
Pars deve manter a sua capacidade de adaptação assinaturas, que totalizaram 215, em uma iniciativa
aos novos tempos". que a Secretaria Geral da Mesa diligenciou para seu

Ressalte-se que a temática do imposto cumula- imediato seguimento, dentro das normas regimentais
tivo passou a ser o centro galvanizador dos descom- imperantes.
passos entre Legislativo e Executivo, mesmo que em Se outras, de teor e justificativa idênticos, já se
ambos os Poderes existam figuras competentes, com encontram em estágio mais adiantado em seu rito
suficientes engenho e arte para dirimir dúvidas que, processual, que venham acopladamente para estudo
porventura, teimam em remanescer na redação ela- e deliberação dos 513 deputados, contanto que o
borada pelo Deputado Mussa Demes. Congresso não se curve a delongas inadmissíveis

Mencione-se também, por seu realce, a discór- com as quais a opinião pública jamais concordaria,
dia entre próceres governistas e legisladores em tor- reprovando-as liminarmente.
no da competência das medidas provisórias, especi- No texto da Emenda Constitucional de minha
aimente porque os técnicos oficiais persistem em ga- lavra, que foi protocolizada sob o nº 242/2000, fiz inci-
rantir àquele instrumento a prerrogativa de regular as- dir sobre os arts. 17 e 55 de nossa Lei Magna a altera-
suntos tributários, com o que não concordam deputa- -ção·pretendida, da mesma maneira como ocorreu no
dos e senadores. bojo da que se arrasta no âmbito do Senado Federal.

Cético quanto ao êxito das gestões levadas a Eis a proposta, agora recolocada diante deste
efeito para possibilitar o exame da reforma tributária, Plenário, na tentativa de buscar o indispensável apoio
o Deputado José Carlos Aleluia, ex-Presidente da para seu próximo acolhimento:
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, Proposta de Emenda à Constituição nº 252, de
ressalta com uma maliciosa incredulidade: "Chance 2000. .
de votar a reforma é a mesma de ganhar na loteria".

Se esse panorama de visível desalento atinge
as possibilidades de introdução das normas de refor
ma tributária, da mesma maneira tem-se comportado
o Congresso no que diz respeito à reformulação políti
co-partidária tentada desde 1995, sem que se visuali
zem, pelo menos nos próximos meses, soluções defi-
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As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, de conformidade com o § 32 do art. 60
da Constituição Federal, promulgam a seguinte
emenda ao texto constitucional:

Art. 12 Acrescentem-se os seguintes
§§ 5º a 7º ao art. 17 da Constituição Fede
ral:

Art .

§ 5º Perderá automaticamente o man
dato o membro do Poder Legislativo que
desfiliar-se do partido sob cuja legenda foi
eleito, salvo no caso de fusão ou incorpora
ção ou no de participação, como fundador,
da constituição de novo partido político.

§ 6º Perderá, ainda, o mandato o
-membro ao Poder Legislativo ou o chefe do
Pod~r Executivo que, na forma da lei e do
estatuto do partido, cometer violação grave
da disciplina partidária, caracterizada pela
inobservância das decisões aprovadas em
convenção, assegurada ampla defesa.

§ 7º A decretação de perda do manda
to, em face do disposto no parágrafo anteri
or, será processada e julgada pelo Tribunal
Superior Eleitoral, no âmbito da sua jurisdi
ção, quando se tratar de cargos eletivos es
taduais e municipais.

Art. 2º O art. 55 da Constituição Fede
ral passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 55 ..

VII - que deixar o partido sob cuja le
genda foi eleito, salvo no caso de fusão ou
incorporação ou para participar, como fun
dador, da constituição de novo partido políti
co.

VIII - que, na forma da lei e do estatu
to do partido, cometer infringência grave da
disciplina partidária, assegurada ampla de
fesa.

§ 3º Nos casos previstos nos incisos 11
e IV, a perda será declarada pela Mesa da
Casa respectiva, de ofício ou mediante pro
vocação de qualquer de seus membros ou
de partido político representado no Con
gresso Nacional, com ampla defesa assegu
rada.

§ 4º Nos casos previstos nos incisos
V, VII e VIII, -I'eGebida a comunicação -res- --
pectivamente, do trânsito em julgado da de-

cisão ou da Executiva Nacional do Partido,
acompanhada de documento comprobató
rio, a perda será declarada pela Mesa da
Casa respectiva, no prazo de cinco sessões
ordinárias ou extraordinárias.

§ 5º A renúncia de parlamentar sub
metido a processo que vise ou possa levar à
perda de mandato, nos termos deste artigo,
terá seus efeitos suspensos até as delibera
ções finais de que tratam os §§ 2º e 3º.

Art. 3º Esta emenda entra em vigor na
data de sua publicação, após promulgada
pelas Mesas da Câmara dos Deputados e
do Senado Federal.

Não é demais, Sr. Presidente, -relembr'ãfque, ao
ensejo da Revisão Constitucional em 1994, o então
Relator, Nelson Jobim, hoje alçado às culminâncias
do Supremo Tribunal Federal, buscou impor restri
ções aos que se transferissem de legenda, apontan
do sanções aos infiéis, o que não se efetivou por ra
zões já sobejamente comentadas na época e recor
dadas no curso do exaustivo debate a respeito.

No pronunciamento de 17 de março, coloquei
em relevo o número elevado de deserções registra
das no Congresso Nacional, envolvendo senadores e
deputados, citando estatísticas estarrecedoras, que
reproduzo neste momento até para que alcance re
percussão pedagógica, já na presente conjuntura: na
Legislatura passada, 220 deputados trocaram de si
gla; na Legislatura atual, 128 deputados passaram-se
de uma para outra agremiação.

Ao reproduzir essas desprimorosas oscilações,
o que almejo é sensibilizar o atual Congresso Nacio
nal para pôr termo a tal transmigração desproposita
da, que avilta os mandatos eletivos e descaracteriza
os próprios_ p-ªrtiQQs., com e\lidEmtes-prejüi~s-para

nossa estabilidade democrática.
Não havendo, por outro lado, reação identificá·

vel à aludida proposta de emenda constitucional, é
muito provável que ela venha a ser aceita indiscre
pantemente, desconhecendo-se restrições plausíveis
a essa norma salutar, patrocinada por todas as lide
ranças mais responsáveis do País.

Aliás, não é demais repetir, o Vice-Presidente
da República, Marco Antônio Maciel, interveio nessa
questão, até para estimular seu debate imediato, sem
as enervantes protelações que têm ocorrido, em uma
aberrante subestimação a tema vital para nossos
destinos políticos.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, acredito haver
deixado explicitado, de maneira clara e meric!i~!1a,
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meu reiterado propósito de incentivar as diversas
bancadas para que assumam posicionamento osten
sivo em defesa de duas reformas estruturais: a políti
co-eleitoral e a tributária.

, Adiá-Ias indiscriminadamente, como até aqui se
tem registrado, passaria a ser um autêntico desservi
ço ao País, cujos segmentos mais conscientizados
aguardam, impacientes, qualquer decisão a respeito
dessas duas importantes proposições.

Nenhum argumento realmente convincente
chegou a ser exposto para explicar tão descabido re
tardamento, embora a Câmara e o Senado possam
ser receptíveis a modificações tanto no parecer Mus
sa Demes como em qualquer uma das propostas da
reforma política.

Não terá sentido, porque inconsistente, reme
ter-se a um calendário indefinido matérias capazes
de desgastar a imagem do Legislativo, dentro do âm
bito de suas atribuições institucionais.

Que sejam discutidas e votadas as duas PEC
ainda no corrente exercício, sob pena de restar atingi
do o prestígio das duas Casas do Parlamento Nacio
nal.

Nada há que possa ser invocado para justificar
tamanho descaso, de danosa ressonância para todos
nós, representantes populares na Câmara dos Depu
tados e no Senado Federal.

Nas praças públicas a que comparecermos, em
função da ativa militância que exercemos em nossos
respectivos estados, não ficaremos a salvo de inquiri
ções insistentes sobre o desinteresse evidenciado na
apreciação dessas duas propostas de emenda, con
substanciadoras de alterações básicas, cujo adiamen
to é prejudicial aos legítimos interesses nacionais.

Nestes quatorze dias que nos separam da con
clusão deste período legislativo, é possível sinalizar
mos pelo menos a intenção de efetivar algo de positi
vo e concreto tanto no que diz respeito à reforma tri
butária como à político-partidária.

No calendário que vier a ser traçado para o se
gundo semestre, as aludidas matérias haverão de
compor a pauta prioritária, como exigência da própria
realidade brasileira.

Não me dispensarei de acompanhar atenta
mente as gestões que se fizerem com tal objetivo, por
este ser dever imperioso de consciência, a que me
dedicarei com empenho, coerência, firmeza e deter
minação.

Ao concluir este pronunciamento, defendendo a
possível urgência para a apreciação desses dois te
mas de inquestionável relevância para a vida econô-

mica e financeira e para as instituições democráticas
- as reformas tributária e política -, quero deixar'con~

signado desta tribuna um apelo veemente,instaríté e
patético para que realmente agendemos, seÍ11~qLlal

quer protelação, essas duas matériaS comdrécbMhe~
cidamente prioritárias em uma agenda positivà clue já
se anuncia estaria em curso, sendo elaborada 'pelo
Presidente desta Casa, nobre" Deputado Michel Te.:.
mer, e por aqueles que têm a imen'sa respon~abilida

de de comandar as bancadas neste plenário: ' ,] ,'i

Aqui fica, portanto, Sr. Presidente Jo~é AntonIo:
meu apelo para que a Câmara dos Deputadàs'se si
tue diante dessas duas importantes questões ê vote
sem mais tardança tanto a reforma político-partidária
como a reforma tributária.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (José Antonio Almeieta)·;
Concedo a palavra ao eminente Deputado Sérgio Mj
randa.

O SR. SÉRGIO MIRANDA (Bloco/PCdoB - MG.
Sem revisão do orador.) - Meu caro Presidente çla ses
são, Deputado José Antonio; Sr"s e Srs. Deputaqos, a
Universidade de São Paulo, no decorrer de um semi
nário sobre novos paradigmas do desenvçlvimento,
realizado esta semana, prestou justa homenagem ao
Praf. Celso Furtado.

Farei este pronunciamento sob o tftulo "Recado
de um velho mestre", analisando algumas opiniões de
Celso Furtado naquele seminário da USP.

O Prot. Celso Furtado foi ao âmago da qUéstão
nacional, hoje, quando salientou que o problema lun~,

damental do Pafs é político. Há falta de vontade para
superar o impasse em que o Brasil se encontréi~

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, 'esta é à
questão objetiva. Durante os últimos anos, por'meio
de manobra bem urdida não apenas em nosso 'País;
fruto de uma essência ideológica do neolibsralisrr1o;
tentou-se vender a falsa tese da supremacia dafeé~

nomia sobre a polftica, como se as orientaçêes 'eco..
nômicas de cada país dependessem única e exchlsiJ

vamente de um modelo predeterminado, inexorável;
inelutável, que não se poderia afastar, já qtlé esSas
regras seriam universais. Uma enorme falácta. É·ver.:'
dade que essa grande mentira foi acobertada por se~
tores sociais interessados na viabilização -daquele
modelo.

Quando Celso Furtado salienta que a raiz da cri
se é política e a sua solução passa inevitavelmente
pela polftica, ele dá, sem dúvida, uma grande cofltri..
buição para o debate em curso.
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Como se deu a instalação desse modelo que na aplicação de um modelo perverso socialmente, re-
ora entra em grave crise não apenas no Brasil, mas pudiado pela maioria da população brasileira.
em toda a A,mérica Latina? É verdade que se galvani- Segundo o mestre Celso Furtado, o problema é
zou a socieçlade com o mito do combate à inflação, político e tem de se recuperar por meio da construção
tralls~ormando-o em único objetivo da sociedade e de um novo pacto político, alicerçado nos interesse da
mesm~ da economia brasileira, encobrindo o interes- maioria e que se contraponha a essa política nefasta
se,do,capital, ,na sua forma dinheiro, que vê a inflação representada pela ação do Sr. Fernando Henrique
~o~ ~~u principal adversário, porque corrói o valor Cardoso.
da moeda. Transformaram o combate à inflação no De acordo com o Prof. Celso Furtado, nas suas
gra!1de mérito da distribuição de renda, como em uma citações reproduzidas em parte pela imprensa, mas
batalhá. a favor dos pobres. suficientes para descortinar um novo projeto para o

, ,··Or~. Sr. Presidente, mesmo a indicação de me- País, somente a criatividade política, impulsionada
Ihpra no poder aquisitivo dos mais pobres, que se deu pela vontade coletiva, poderá produzir a superaçao
iogo após a implantação do Plano Real, deveu-se mu- desse impasse.
ito mais:à'uma fase de crescimento da economia que Quais os pontos que poderíamos elencar em
havia rio País quando o Sr. Fernando Henrique Car- um projeto de alternativa ao atual modelo implantado
doso -assumiu a Presidência - crescemos em 1994 no País? Eu começaria por um ponto básico: o reforço
algo em torno de 6% -, ao crescimento do salário mí- da auto-estima nacional e a reconstrução da identida-
nimoacima da inflação no ano de 1995 do que ao im- de nacional. O discurso Qficial de valorização da glo-
pàeto do modelo de combate à inflação desencadea- balização, retirando os seus aspectos políticos e a si-
do pelO'Plano Real. tuando apenas em meras transformações de ord~m

'., ,,:: .À afirmativa de que o controle da inflação é o eco~ômica, fez com qu~, em.nosso País, a identidade
~iíiço ó.bjetivo' a ser alcançado pela política econômi- na~lon.al e a auto-estima ficassem profundamente
~a'à.néo~re,o custo social do combate a ela, que sur- preJudl~adas. . ..
ge"kigo após dois, três anos com essa grave situação Nao se discute um projeto nacional, mas a nossa
sôcià, Üd País: integração subordinada à globalização. Nesse sentido,
• • .. • :Qu'.... , t d b t ,. fi -? C . é ponto fundamental de qualquer programa alternativo, '". a o cus o esse com a e a In açao. rescl- ....
. t" t' t f" d df'd . t t d o reforço da auto-estima, da Identidade nacional, da
m~n.~; es ra OSAerl~o a VI a In ern~, ~umen o a observação. Construiu-se neste País uma grande na-
f)~ss.~,. dependencla ao fluxo d~ cap~tals externo~, ção, que pode superar suas dificuldades. Sua base é
cre~c~fflento do d~semprego, baIXO ~Ivel de ~rescl- um povo que lutou pela democracia, pela sua liberdade
~e~~4?:da economia, todos custos reais .d~sse tipO de e que se vê hoje dominado por elites perversas que
polatu::~ ~ncobertos pela propaganda ofiCiaI. não têm o menor sentido de nação - podemos mesmo
, . E verdade que a saída proposta pela elite nacio- dizer que são apátridas. Situam-se bem em São Paulo,
~a', que'se inicia no último período do Governo Collor, como em Nova Iorque ou Paris. No Brasil, moram em
teva também uma base política encoberta pela ilusão condomínios fechados, locomovem-se nas grandes ci-
de que a economia resolve tudo. A base política é um dades em carros blindados ou por meio de helicópte-
pacto das elites nacionais. Assustadas com a possibi- ros. Não têm o menor contato com a realidade nacional
lidade-de vitória de um candidato oposicionista em e surgem dessa mentalidade distanciada do Brasil
1989, com medo de reação popular às iniqüidades real. Um exemplo natural é a frase do Ministro Pedro
praticadas, elas próprias fizeram com que se fo~asse Malan quando se referiu ao salário mínimo de 151 rea-
em nosso País ampla unidade das classes dominan- is: "Isso dá e sobra".
tes, que teve por base, além desse medo, uma políti- Sr. Presidente, esse é um aspecto fundamental
ca'pr~datória do Estado nacional, por meio do pro- para o qual deveríamos alertar. Todo projeto alternati-
cesso (te privatização. Nessa composição articula- vo tem de partir da reconstrução da identidade nacio-
ram-S9 os par,tidos das classes dominantes, as gran- nal e do crescimento e da afirmação da auto-estima
des e,ntidades empresariais, e o apoio explícito dos do povo brasileiro.
meip~ ~9 'comunicação teve papel fundamental. Qual é o outro aspecto fundamental? Segundo
. . '.No Brasil, Sr. Presidente, articula-se verdadeiro Celso Furtado, o ponto de partida do processo de re-
, .' ~ I.

massacre da opinião pública. Notícias distorcidas, pro- construção que temos de enfrentar deverá ser uma
pagán~ sub-reptícia dos valores e das orientações participação maior do povo no sistema de decisões.
einánadàs 'pelo Governo Federal, tudo isso redundou Esse programa, como diz, e muito bem, o mestre Cel-

... -_ l -
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s? Furtado, ~e~ de:.partir do alargam~nto da democra- O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA - Quero pa-
Cla, da partlclpaçao popular nos foruns de decisão rabenizar V. Exª pelo pronunciamento que faz. Ele nos
deste País. traz o recado do velho mestre Celso Furtado, que está

Vemos com surpresa, ao se tratar do tema da prestes a completar 80 anos e que é uma das figuras
reforma política, em posições que envolvem inclusive exponenciais deste País. Gostaria de salientar o que
e lamentavelmente setores da oposição, uma incom- V. Ex!! disse, com inteira razão, a respeito das restri-
preensão sobre o que está ocorrendo na esfera políti- ções com que se exerce este Poder Legislativo, mani-
ca deste País. Vivemos uma democracia de fachada, etado pelos interesses do inquilino do Planalto, da
meramente formal. É verdade que o Congresso Naci- grande mídia e dos grandes grupos econômicos.
onal funciona e o Poder Judiciário não está sob inter- Lembro a V. Exª uma questão que me parece muito
venção, mas o Congresso funciona influenciado basi- oportuna: as medidas provisórias. O poder de legislar
camente pelas teses do Governo Federal, que aqui no Brasil está sendo exercido indevida.aabusivameA-
aprova seus projetos sem debate, sem discussão. O te pelo Presidente da República, que se utiliza das
Poder Judiciário decide sob a coação de que, caso medidas provisórias, instrumento excepcional na le-
determinada proposição fira os interesses da cúpula gislação, como um instrumento ordinário de legislar.
do Governo e caso o Governo seja derrotado naquele Isso comprova que realmente não vivemos em uma
processo, o País será levado a um grande caos eco- democracia real. Muito obrigado a V. Exª.
nômico. O SR. SÉRGIO MIRANDA - Deputado José

Ora, Sr. Presidente, esta situação mereceu pro- Antonio, sua participação no meu pronunciamento,
nunciamento revoltado de um ministro do Superior sem dúvida, o enriquece. Essa contribuição explícita
Tribunal de Justiça, quando disse que as decisões do do papel das medidas provisórias como forma de con-
Poder Judiciário devem basear-se na Constituição e trolar o Poder Legislativo, de subjugar o Poder Legis-
nas leis e não situação do Tesouro Nacional. lativo frente aos interesses do Poder Executivo é es-

Então, essa falsa democracia existente no Brasil seneial. Muito obrigado. "-
permite que um deputado do PCdoB, usando a tribu- Voltemos às opiniões do Prof. Celso Furtado.
na do Congresso Nacional, dirija-se ao povo brasilei- Celso Furtado, em palestra na USP, disse que,
ro, mas o poder de decisão desta Casa é totalmente se admitirmos que o nosso objetivo estratégico é con-
manietável. Vivemos hoje em um processo de altera- ciliar uma taxa de crescimento elevada com a absor-
ção do regime político, que diz respeito não apenas à ção do desemprego e da desconcentração da renda,
forma de Governo, mas às restrições democráticas. teremos de reconhecer que a orientação dos investi-

Não é à toa que os pontos fundamentais da cha- mentos não pode ~ubo~dinar-se à racionalidade das
mada reforma política estão contidos nas Constitui- empresa~ transnaclonals.
ções espúrias outorgadas pelo regime militar. Não se Lapidares as palavras do mestre Celso Furtado.
pretende avançar na democracia, mas retroagir para Ora, se é essencial a democracia para a criação
a compreensão do regime político determinado pela de uma alternativa, essa democracia terá condições
ditadura militar, por meio da instituição da cláusula de de se manifestar para levar à defesa dos interesses
barreira, da restrição ao funcionamento dos peque- da maioria. Hoje, o interesse da maioria, fundamen·
nos partidos, da mudança do sistema eleitoral. Tudo talmente, é superar a grave crise social que o País en-
isso já estava escrito nas Constituições e nas propas- frenta. Superar a crise social implica necessariamen-
tas de reforma política do período da ditadura. Agora te um modelo de desenvolvimento econômico voltado
se retoma o tema não apenas no sentido de ampliar a para o crescimento, para o mercado interno e para .3.
democracia, mas também de restringi-Ia. satisfação dos interesses da grande maioria do pOV'J

Lembra muito bem o Prof. Celso Furtado que o brasileiro. Essencialmente, i~so deve estar inscrito em
ponto de partida de qualquer processo de reconstru- qualquer programa alternativo.
ção deve ser o alargamento da democracia, com par- ACh.ama-nos a at~nção o fato de que o modelo
ticipação mais efetiva do povo brasileiro nas decisões economlco dese~v~lvldo pelo Governo Federal não
nacionais. cumpre esse obJetiVO. Ontem, aprovamos um PPA

O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA _ V E ª cuja m.ar:a foi a f~ls~ propag~nda dos in~estimentos

d b rt ?
. X me de 1 tnlhao, 136 bllhoes de dolares, que e pura fanta-

conce e um reve apa e. . .• Sla, mas que traz no seu bOJo os chamados eixos na-
o O SR: SERGIO MIRANDA - Pois não, Deputado cionais de integração e desenvolvimento. Ali, sim, in-

Jose Antonio. vestimentos serão efetivamente realizados para satis-
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fazer os interesses de determinado grupo de grandes mente, veio a crise das ditaduras, que também se
empresas transnacionais no seu processo de integra- constituíram num ciclo comum na América Latina.
ção externa. Desintegra o País internamente e inte- Mais tarde, verificou-se a aplicação do ajuste neolibe-
gra determinados núcleos, determinadas áreas ao ral no México, na Argentina e no Chile, país que inici-
mercado externo, tratando o resto do povo por meio ou o processo. E hoje vivemos na América Latina a
de políticas compensatórias. crise do ajuste neoliberal.

O SR. PADRE ROQUE - Por gentileza, V. Ex!! Como o Deputado Padre Roque muito bem dis-
me concede um aparte, nobre Deputado Sérgio Mi- se, a crise se manifesta na Argentina. Ela também
randa? pode ser encontrada no Equador, onde houve uma re-

O SR. SÉRGIO MIRANDA - Concedo um apar- volta popular que depôs um presidente. Na Bolívia,
te ao nobre Deputado Padre Roque. houve greve geral contra o aumento abusivo de pre-

O Sr. Padre Roque - Gostaria, eminente Depu- ços de~serviços públicos ~~ivatizados, que levou à de-
tado Sérgio Miranda, de parabenizá-lo mais uma vez cretaçao do estado de SitiO. Na Venezuela, a revolta
pela brilhante exposição sobre a nossa situação soci- popular elegeu um presidente com a derrota flagrante
oeconômica. V. Ex!! começou com o problema econô- dos partidos da classe dominante. A Colômbia vive
mico e logicamente chegou ao social. Corroborando hoje numa situação de guerra civil e as forças guerri-
com o pronunciamento de V. Ex!!, lembro o que aconte- Iheiras ocupam grande porção do território nacional.
ceu recentemente na Argentina. Depois de privatiza- Peru e Chile não fogem a esta regra. E o Brasil tam-
rem tudo, o que restou? Restou mexer nas aposenta- bém se insere neste processo de crise. Então, quero
dorias e nos salários. Estou antevendo que, a seguir à salientar a importância da contribuição de V. Ex!!.
implementação desse modelo perverso no Brasil, da- Sr. Presidente, vou encerrar o meu pronuncia-
qui a dois ou três anos, no máximo, chegaremos à mento querendo também transformar este discurso
mesma situação. Obrigados a ajustar as nossas con- numa homenagem ao Prof. Celso Furtado, ao pensa-
tas às exigências do FMI, teremos de fazer o mesmo. dor do Brasil, à figura humana, ao seu comportamen-
Como no País não temos o nível salarial da Argentina, to íntegro, ao seu compromisso fundamental com as
haveremos de, mais uma vez, apertar o cinto da classe suas raízes, no Nordeste, na Paraíba e em Pernam-
média e - quem sabe? - até o dos aposentados da buco. Homens como Celso Furtado dignificam a Na-
classe pobre, nos quais, aliás, já se interferiu duramen- ção brasileira. O seu exemplo deve ser seguido, lem-
te por meio das reformas constitucionais processadas brado, aplicado, porque, sem dúvida nenhuma, as te-
nesta Casa. Portanto, acredito que temos de mobili- ses defendidas pelo Prof. Celso Furtado serão o ca-
zar-nos e, neste instante, ter consciência aguda do que minho para construirmos uma alternativa a este mo-
acontecerá daqui a não muito tempo, neste País, caso delo insensível, perverso socialmente, antinacional,
continue a implementação desse tipo de política abso- antipovo, que hoje está vivendo a sua crise final.
lutamente inaceitável. Nobre Deputado Sérgio Miran- Durante o discurso do Sr. Sérgio Miranda,assu-
da, parabenizo-o pelo discurso e agradeço-lhe a opor- mem sucessivamente a Presidência os Srs. Padre
tunidade de aparteá-Io. Roque e José Antônio Almeida, § 2º do artigo 18 do

O SR. SÉRGIO MIRANDA - Agradeço a V. Ex!! o Regimento Interno.
aparte, nobre Deputado Padre Roque. Eu é que tenho O SR. PADRE ROQUE - Sr. Presidente, peço a
de agradecer, pois sua intervenção, sem dúvida algu- palavra pela Liderança do PT.
ma, em muito contribui. V. Exª trouxe à tona um tema O SR. PRESIDENTE (Deputado José Antonio
fundamental. O modelo implantado na América Latina Almeida) - Padre Roque, V. Exª tem a palavra pelo
começa a entrar em crise em todo o continente. tempo de cinco minutos.

Devem9s nos lembrar de que outros continen- O SR. PADRE ROQUE (PT - PRo Como Líder.
tes, como a Asia e a Europa, não seguiram o padrão Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras e Srs.
do ajuste neoliberal imposto pelos Estados Unidos Deputados, gostaria de ocupar a tribuna para retornar
para a América Latina e estão buscando, apesar das a um tema que, durante mais de um ano, foi recorren-
diferenciações, formas próprias para superar acrise. te nesta Casa e hoje está caindo um pouco no ouvir.
Mas isso não ocorre com a América Latina. Refiro-me à CPI do Narcotráfico.

Os países de nosso continente têm ciclos co- Durante quase quatorze meses, a CPI percor-
muns de crise. No período do desenvolvimentismo, reu o Brasil, detectou um problema cuja dimensão
havia Vargas no Brasil, Perón na Argentina, Haya de praticamente todos nós - os membros daquela Co-
la Torre no Peru e Cárdenas no México. Posterior- missão, os deputados e senadores desta Casa, o
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pOVO em geral e as autoridades constituídas - ignorá- telefonemas de felicitações, quando foi preso Uno
vamos, na sua quase totalidade. Ela continua produ- Oviedo e quando se iniciou o processo de cassação
zindo efeitos, mesmo depois de acabadas as diligên- contra o Senador Luiz Estevão -, no sentido de que
cias, fora do Distrito Federal, nos diversos Estados - instale Comissão Parlamentar de Inquérito para in-
em uns, mais; em outros, menos. vestigação permanente contra o narcotráfico e o cri-

, Por outro lado, ouve-se amiúde a afirmação de me organizado. Só assim poderemos agir como Par-
que a CPI, mais uma vez, terminou ou vai terminar em lamentares que somos.
pizza. Outros problemas que enfrentamos são exata- Era o que tinha a dizer. '
mente os reflexos, as acusações, as imputações mal- O SR. PRESIDENTE (José Antonio Almeida) -
dosas de que ela agiu de forma autoritária, até fascis- Dando prosseguimento ao Grande Expediente, con-
ta e nazista, como somos chamados muitas vezes, ou cedo a palavra ao nobre Deputado Paulo Mourão, do
inquisitorial - palavra que mais se usa. Bloco Parlamentar PSDB/PTB do Tocantins.

Gostaria de dizer, Sr. Presidente, que a CPI do O SR. PAULO MOURÃO (Bloco/PSDB - TO.
Narcotráfico cç>n1inua produzin_do_efelt9s extraordiná~ _ Sem revisão do oré!dor.) - Sr. PJªsidente,_S!ª-~._~rs.

rios. Deputados, já não é novidade, tampouco assunto i"i1-
Vamos tomar apenas o exemplo de dois estados. terno aos círculos de especialistas em economia, que

Em Alagoas, onde atingimos duramente o crime insta- nós, legítimos representantes do povo brasileiro, te-
urado em aparelhos do Estado - crimes ligados a polí- mos crescentemente nos debruçado sobre os áridos
ticos -, hoje acontecem menos mortes do que ontem. caminhos e descaminhos da formulação e análise das
Está caindo, mês a mês, o índice de mortes naquele políticas econômicas. Sobretudo nestes últimos anos,
Estado. Espero que os cinco ou sete Deputados Esta- não podemos deixar de mencionar que o Congresso
duais que fugiram da CPI, que a acusaram, que até Nacional tem prestado significantes serviços de per-
achincalharam e enxovalharam a honra dos Deputa- manente contribuição e vigilância para a condução do
dos da CPI sejam chamados às barras da Justiça para processo de estabilização econômica do País.
responder pelos crimes de que são acusados. Esta permanente e intensa capilaridade da

Enquanto isso, no Paraná - segundo exemplo Casa aos importantes temas da pauta econômica na-
-, bastou desmontarmos o aparelho do crime orga- cional, suas estreitas vinculações com as políticas so-
nizado na Secretaria de Segurança Pública, afastan- ciais do entorno econômico regional e internacional,
do o Secretário de Segurança Pública, o Chefe Geral reflete e fortalece os mecanismos democráticos de
da Polícia e o Chefe de Furtos e Roubos. A CPI ainda representatividade e, de forma inequívoca e contun-
continua produzindo seus efeitos. Naquele Estado ha- dente, estabelece um espaço construtivo e necessá-
via desmanches de carros em quase todas as cida- rio de diálogo entre Legislativo e Executivo. É certo,
des, em lugares recônditos do interior. Antes, a impu- Sr. Presidente, que a pluralidade de opiniões pessoa-
nidade e o crime reinavam soberanos. A propósito, is e perspectivas partidárias à forma e ao modelo de
hoje jornal de Curitiba veicula a seguinte manchete: desenvolvimento para o País, característica funda-
"PM encontra cemitério de carros e área para desova mental do sistema de representação democrática~

de cadáveres". Muitas mortes estão sendo esclareci- além de enriquecer o debate sobre as opções econô-
das. Mostra, em seguida, que casais se queixam de micas nacionais, serviu de base para a fundamenta-
adoções ilegais ou de tráfico de crianças. ção do projeto de estabilização da economia. Concre-

A CPI continua a produzir efeitos. O Relator ain- tamente, foi assim que o Congresso Nacional - por
da não terminou o relatório, mas dezenas de pessoas excelência o reduto da pluralidade de idéias - pôde
já serão indiciadas e começarão a ser ouvidas pelo dar o apoio necessário à implantação do Plano Real.
Ministério Público e encaminhadas ao Judiciário. Sem dúvida, Sr. Presidente, essa concepção
Continuamos afirmando que essa CPI não acabará participativa e transparente entre Congresso Nacional
em pizza. e Executivo, estabelecida como prioritária pelo Gover-

Sr. Presidente, a Comissão Parlamentar de no Fernando Henrique Cardoso, transforma-se em um
Inquérito abriu outros campos de investigação. Co- instrumento catalisador para o encaminhamento das
meçamos um trabalho duro e sério por todo o Brasil, importantes questões nacionais necessárias à cons-
investigando casos de crianças desaparecidas, tráfi- trução de um Brasil forte e determinado a ocupar seu
co de crianças e de seus órgãos, adoções ilegais. justo e devido lugar no palco internacional.

-F-aço um apelo a esta Casa, já que a sociedade É com vistas a dar ênfase ao debate franco e
civil voltou a crer nas instituições - recebemos muitos aberto e assim contribuir para a promoção do desen-
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volvimento das capacidades produtivas e dos macro- Com isso, Sr. Presidente, o índice acumula alta
objetivos econômicos nacionais que, meus ilustres de apenas 0,69% no período de janeiro a maio, o que
pares desta Casa, temos a responsabilidade de pro- significa o melhor resultado auferido desde o início do
por ações que visem ao fortalecimento e à consolida- Plano Real. A meta de inflação estabelecida pelo Go-
ção do processo de recuperação econômica ora em verno de 6% para o ano de 2000 torna-se dessa for-
andamento. ma perfeitamente factível.

Sim, Sr. Presidente, embora não possamos nos Embora esses números sinalizem a robustez
descuidar do controle e gestão dos fundamentos do dos fundamentos econômicos do País, com o contro-
processo de estabilização, já temos a convicção de fa- le do~ principais ~gregados m?croec~nômicos, a ~ro-

larmos em desenvolvimento, em progresso e em signi- moçao da capacldad: produtlv? ,nacIonal e do ,nlvel
ficativos avanços no campo econômico. Parece-nos de rend~ da popul~çao no c~nano, externo - reitero,
que, após alguns anos de dificuldades econômicas _ Sr. Presidente -, amda per~lstem mcerte~as quanto
infelizmente, as classes mais desprovidas da popula- ao desempenho da economia norte-amencana.
ção arcaram com o ônus mais pesado da crise -, já Sená interessante recordar que nos últimos anos
surgem no horizonte indeléveis sinais de recuperação fo~~~ forteme~te ~balado.s c,om a quebra do S~~este
da atividade econômica do emprego e produtividade. As/at/co e a falencla da Russla. Portanto, o cenarro de

C
' . p' elevação das taxas de juros americanas, principal rete-

o ontudo, devo salientar, Sr., resld~n~e, qU,e, a rência dos mercados internacionais, e o aumento do
de~pelto da bo~ .fa~e da e~onorr."a domestica, .al,nda preço do petróleo, que em 1999 era de 11 dólares e
palram no cen,ano mternaclonallmportantes dUVidas neste ano já alcança 31 dólares o barril, são suficien-
quanto ao e~etlvo contr~le d~ de~anda agreg~d~a ~os tes para nos deixar em alerta e, assim, não comprome-
Esta~os, Unrdos, .suas Implrca~oes para a dlna~'~a ter as grandes conquistas do processo de estabiliza-
economlca mundial e, em particular, seus potenciais ção econômica desenvolvidas pelo Plano Real.
efeitos sobre o Brasil. E é exatamente sobre ~sse excessivo grau de

Entretanto, voltando aos bons resultados obti- vulnerabilidade externa da economia, em especial
dos no fronte interno, Sr. Presidente, Sra. e Srs. Depu- com as contas externas, que devemos unir todos os
tados, é fato que, durante esses últimos meses, os vá- esforços para preservar as conquistas alcançadas
rios institutos de pesquisa, fundações especializadas pelo Plano Real e gerar as condições propícias para a
e órgãos governamentais divulgaram diversos estu- definitiva decolagem do processo de desenvolvimen-
dos e estatísticas que corroboram as expectativas de to sustentado do País.
um renovado ciclo virtuoso de crescimento do Brasil. A preocupação com o balanço de pagamentos e
Embora alguns analistas mais pessimistas estejam o excessivo grau de dependência do País em relação
cautelosos quanto ao reaquecimento econômico, ao capital externo foi devidamente sintetizado pelo

I ' • d 't t b d' t t Presidente do Banco Nacjonal de Uesenvolvimentcpe (). menos Ja -a ml em que es amos- em IS an es
Econômico e Social- BNDES, Francisco Gros, que

do recrudescimento das taxas inflacionárias e da es- vaticinou durante o XII Fórum Nacional, no Rio: uÉ
tagnação econômica. preciso que se faça alguma coisa para diminuir o grau

No campo da atividade industrial, os indicado- de dependência do País do capital externo. E é me-
res são claros quanto à pujante recuperação da pro- Ihor que essa redução da dependência venha pelo
dução nacional. No período de janeiro a abril de 2000, aumento das exportações".
o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística -IBGE
constatou um incremento na produção de 6,6% em Somando-se às preocupações do Dr. Francisco
comparação ao mesmo período do ano passado. Gros, o Deputado Federal e ex-Ministro do Planeja-
Nesta mesma sondagem, ressalta-se que os setores menta Antonio Kandir, em recente entrevista ao jornal
de bens de consumo duráveis e bens intermediários, Correio Braziliense, mostrou-se extremamente sen-
ou seja, aquelas atividades que agregam maior valor sível ao aumento da vulnerabilidade das contas exter-
ao produto, cresceram respectivamente a taxas de nas do Brasil. Segundo seus cálculos, no período de
19,7% e 7,9%. 1995 a maio de 2000, o passivo líquido externo do

O fndice de Preços ao Consumidor - IPC, medi- País - resultado da equação entre o que o Brasil deve
do pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas ao exterior e o capital externo investido aqui, de um
- F-IP-E, permaneceu praticamente estável em maio, lado, e nossos créditos e capitais do exterior, de outro
registrando uma desprezível alta de 0,03%. - atinge a impressionante cifra de 350 bilhões de dó-



Cumpre-nos também reconhecer que a gestão
do Sr. Arminio Fraga frente ao Banco Central do Brasil
contribuiu para um quadro de estabilidade das taxas
de juros, do mercado de câmbio e, com isso, afastar
os temores de volta da inflação e o crescimento de
sordenado do estoque da dívida pública.

E é exatamente antecipando-se às questões de
estrangulamento da capacidade produtiva do País
que o Presidente Fernando Henrique Cardoso, além
de se empenhar pessoalmente na promoção comer
ciai dos produtos nacionais, como demonstra sua pre
sença na Feira Internacional de Hannover, tem deter
minado a atuação vigorosa de todos os Ministérios e
agências governamentais para o fomento das expor
tações brasileiras.

Desta forma, meus nobres pares, é sob o co
mando do Presidente Fernando Henrique Cardoso
que áreas tão importantes como o crédito à exporta
ção, o apoio às pequenas e médias empresas, a sim
plificação do sistema tarifário e modernização e agili
zação dos procedimentos alfandegários, enfim, entre
tantas outras medidas de estímulo à capacidade ex
portadora do País, já apresentam resultados concre
tos no caminho da redução do déficit externo e, por
tanto, contribuindo para a retomada do desenvolvi
mento nacional.

Entendemos que este instante da vida nacional,
quando são altamente positivos os índices de desen
volvimento, de aumento da produção e de produtivi
dade e se intensifica o ataque às desigualdades regi
onais, é um momento rico do Governo do Presidente
Fernando Henrique Cardoso. Os índices econômicos,
a cada dia, estão sendo apresentados como um de
monstrativo da melhoria da vida do cidadão brasileiro.
Por mais que esses avanços tenham ocorrido, muito
mais ainda teremos a alcançar. E isso é um reconhe
cimento ao Governo do Presidente Fernando Henri
que Cardoso. Se analisarmos as áreas do setor pro
dutivo rural, as áreas da reforma agrária, veremos
que os fndices positivos de crescimento nesses locais
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lares, o que equivale a seis anos. Repito, Sr. Presi- dutividade e a geração de renda interna e, com isso,
.dente, são 72 meses de exportações brasileiras. afastar as ameaças à retomada do crescimento eco-

Chegou o momento, Sr. Presidente, S(s e Srs. nômico.
Deputados, de o Brasil fortalecer suas empresas e Tendo em vista esses desafios e ciente dos no-
setores produtivos nacionais e criar condições efeti- vos imperativos representados pela globalização eco-
vas para que estes possam competir no mercado in- nômico-financeira, o Governo do Presidente Fernan-
ternacional. Só assim poderemos gerar divisas, dimi- do Henrique Cardoso vem atuando de forma integra-
nuir a dependência de recursos externos e, ao mes- da e decisiva. Para tanto, Sr. Presidente, foi posto em
mo tempo, incentivar o fluxo de transações internas, marcha um conjunto de medidas de natureza institu-
gerando emprego, renda e movimentando a cadeia cional, administrativa e financeira que visa adequar o
de reinvestimentos produtivos. País aos imperativos dessa nova ordem internacio-

A reforma tributária, que elimine a perversidade nal.
dos impostos em cascata e contribua para a redução
do Risco Brasil, é também aspecto de fundamental
importância para que o Brasil possa equilibrar suas
contas externas.

Sr. Presidente, S(s e Srs. Deputados, permi
tam-me duas breves digressões sobre a vulnerabilida
de do País em relação ao contexto externo: primeiro,
considero os inexoráveis efeitos do processo de globa
lização econômico-financeira e seus impactos sobre a
formulação das políticas econômicas internas.

Guardando as devidas proporções entre países
avançados e os em estágio intermediário como o Bra
sil, a internacionalização dos mercados financeiros e
produtivos tem como conseqüência a redução da ca
pacidade autônoma dos Estados em controlar e pre
ver seu desempenho econômico. É desta forma, Sr.
Presidente, que pequenas variações nas taxas de ju
ros internacionais do chamado Risco Brasil e da ex
pectativa externa quanto ao desempenho da econo
mia nacional podem prejudicar os indicadores econô
micos internos.

E, segundo, a irreversibilidade da política de
abertura comercial adotada pelo País no início da dé
cada de 90. Portanto, esta clara opção estratégica
brasileira de fomentar sua capacidade competitiva e
atrair capitais externos para o desenvolvimento nacio
nal, além de implicar a abertura de mercados para a
concorrência estrangeira, gerou profundas modifica
ções estruturais na economia nacional. Somos hoje,
diferentemente do Brasil dos anos 70 e ao, uma eco
nomia mais dinâmica, em que a participação das ex
portações, importações, investimentos diretos e flu
xos de capitais adquirem importante função no de
senvolvimento du País.

É exatamente em função da conjugação desses
dois vetores (globalização econômico-financeira e
política de abertura comercial) que hoje já dispomos
de novos instrumentos e ferramentas de política eco
nômica capazes de preservar o equilíbrio do balanço
de pagamentos, incentivando as exportações, a pro-



Concedo a palavra ao Deputado José Pimentel,
do PT do Ceará.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (PT - CE. Sem revisão
do orador.) - Sr" Presidenta, Sr"S e Srs. Deputados, re
alizamos, há poucos dias, neste plenário, sessão so
lene para homenagear o grupo de comunicação Ver-'
des Mares, do Estado do Ceará, composto pelo grupo
empresarial TV Verdes Mares, repetidora da Rede
Globo naquele Estado, pela Rádio Verdes Mares,
pelo jornal Diário do Nordeste e por uma série de ou
tros meios de comunicação de suma importância
para o Ceará e para a região Nordeste, além de ou
tras atividades econômicas.

Esse grupo tem se notabilizado pelo forte deba
te sobre questões regionais e sobre o fortalecimento
da nossa economia, particularmente da região Nor
deste. Ao longo dos últimos anos, vem enfrentado
esse debate com muito mais intensidade.

Em 1999, quando lutávamos pelo resgate e pela
reestruturação do Departamento Nacional de Obras
Contra as Secas, que completava 90 anos de história,
o Governo Federal, exatamente em 1º de janeiro, no
dia da sua posse, editava medida provisória extin
guindo aquele órgão fundamental para as nossas vi
das. Entre uma taça de uísque e outra de champanhe,
na comemoração de sua reeleição, o Presidente da
República, sem saber a repercussão que esse ato tra
ria - e trouxe - para a vida de 42 milhões de nordesti
nos, resolveu extinguir o único órgão que produz, ar
mazena e cultiva a cultura da água, um dos maiores
valores da nossa região.

Mais recentemente, esse grupo empresarial reali
zou um outro grande debate. Abordou, desta feita, o
processo de industrialização, de alavancagem da nossa
economia e de fortalecimento dos instrumentos regio-
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representam, logicamente, ofertas de mais emprego SI""" e Srs. Parlamentares, com certeza, o com-
e aumento de produção. promisso deste Governo é com o futuro, com as gera-

Agora, está claro também, Sr" Presidenta, Sr"s e ções mais novas deste País, por um Brasil melhor,
Srs. Parlamentares, que precisamos atacar essas mais justo socialmente e mais equilibrado economi-
barreiras que vêm impedindo o crescimento do País camente.
com maior rapidez e com melhores resultados para a Era o que tinha a dizer.
população. Muito obrigado.

Uma delas é o custo tributário. E temos de para- Durante o discurso do Sr. Paulo Mourão, o Sr.
benizar nosso Presidente, Deputado Michel Temer, José Antônio Almeida, § 2º do artigo 18 do Regimento
pela determinação e decisão de incluir na pauta de Interno, deixa a cadeira da presidência, que é ocupa-
sua agenda positiva, apoiada portoda a Casa, a vota- da pela Sr" Nilmar Ruiz, § 2º do artigo 18 do Regimen-
ção ágil da reforma tributária. Ela será votada de for- to Interno.
ma urgente e ~eter~inada, e ?~~rubaremos uma das A SRA. PRESIDENTA (Nilmar Ruiz) - Agrade-
gran?~s barreiras a competltlvldade dos produtos ço, na qualidade de Presidenta da Mesa, ao Deputa-
brasileiros no mercado externo. do Paulo Mourão, do PSDB do Tocantins, a participa-

É válido repetir, Sr. Presidente: um dos obstácu- ção.
los que impedem o crescimento do setor produtivo,
restringindo a competição dos nossos produtos no
exterior, é o custo tributário, é o peso tributário sobre
todo o processo produtivo brasileiro.

Entendemos também que nem tudo pode ser fe
ito com a rapidez que o mercado e a sociedade exi
gem. E aí temos de enfrentar uma outra barreira que
vem bloqueando nosso desenvolvimento: os juros.

Taxas escorchantes de juros, se comparadas
aos juros internacionais, vêm penalizando o setor
produtivo e a sociedade como um todo. O Brasil tem
capacidade produtiva e um povo ordeiro, trabalhador
e responsável, que visa sempre ao futuro e ao desen
volvimento.

O Presidente do Banco Central, Dr. Arminio Fra
ga, tem feito muito. Com sabedoria, competência e
determinação, tem enfrentado o sistema financeiro,
os especuladores; tem procurado dar melhores condi
ções de desenvolvimento à produção, dando susten
tação e respeitabilidade à nossa moeda, o real, princi
palmente no campo externo.

Porém, temos que fazer mais. Temos de adotar
políticas que fomentem a produção. Somente prestigi
ando esse setor- e não me refiro necessariamente à
produtividade, na qual temos alcançado altos níveis
de competitividade jünto aos mercados externos 
poderemos aumentar cada vez mais nossa capacida
de produtiva. Somente com o aumento da produção,
poderemos aumentar a oferta de empregos. E, final
mente, somente exportando essa produção iremos
alcançar melhores resultados na nossa balança co
merciai, novos investimentos na área social, enfren
tando os conhecidos desequilíbrios regionais. É isso
que o seriamente determinado Governo do Presiden
te Fernando Henrique Cardoso tem procurado fazer.



Na estrada, pela janela do carro, a pro
cura é pelas placas com o nome Sudene.

A placa era o sinal do financiamento do
Fundo de Investimentos do Nordeste, o
FINOR, instituído em 1974.

Na busca, surgem empresas abandona
das no meio do sertão nord' stino que estão na
lista de empresas irregulares junto ao Finor.
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nais, a exemplo da Sudene, do Banco do Nordeste, da Trilhar parte do Nordeste nessa missão
Codevasf, da Chesf e do próprio Dnocs. é ter a certeza de encontrar inúmeros empre-

Ontem, esse grupo empresarial publicou um ca- endimentos ao relento, abandonados.
demo chamado "Escândalos do Finor", muito rico em Deles, pouco se sabia. A equipe do Diá-
dados e informações sobre os 25 anos do instituto Fi- rio do Nordeste percorreu 5.113 quilômetros
nor, criado, mais precisamente, em dezembro de 1974. à procura de pistas sobre empresas irregula-

Aquele caderno aponta - como também o faz a res. Os documentos disponíveis - relatório da
própria Sudene - que durante esse período foram be- Sudene e do TCU - não continham informa-
neficiados 3.037 projetos, envolvendo a quantia de 67,5 ções precisas. Havia casos em que não se sa-
bilhões de reais. bia dados básicos sobre o empreendimento.

Durante esse período, apareceram bons empre- Mas as estradas, as trilhas e as informa-
endedores, na sua ampla maioria. Infelizmente, somen- ções dos moradores levavam a descobertas
te uma pequena parcela de péssimos empreendedores surpreendentes. Como a dos três assenta-
denegriu a realidade da região, prejudicando o nosso mentos que receberam recursos do Finar e
desenvolvimento e colocando em xeque esses instru- depois foram adquiridos pelo Incra para efeito
mentos de alavancagem da nossa economia. de reforma agrária. O dinheiro desviado não

Em maio de 1995, o Tribunal de Contas da União foi devolvido.
efetuou a primeira grande auditoria no Finor, onde en- Para encontrar esses casos, foram 13
controu a existência de 457 projetos irregulares, envol- dias de buscas no Ceará, Piauí, Maranhão,
vendo a quantia de 532 milhões de dólares - hoje, algo Pemambuco e Paraíba. O resultado desta
em torno de 940 milhões de reais. empreitada será apresentado em forma de re-

Agora, a Sudene também nos encaminha um ou- portagens que se iniciam hoje, com este ca-
tro relatório declarando que ao longo desse período fo- demo especial.
ram cancelados 652 projetos; desses, 531, por irregula- SI'" Presidenta, Sras e Srs. Deputados, os dados
ridades. Declara ainda que deveriam ter sido investidos são estarrecedores e mostram que esses três assen-
na região 11,2 bilhões de reais, gerando 137.043 em- tamentos custaram algo em tomo de 42 milhões de
pregos. O Finor, por meio de incentivos fiscais retirados reais.Os recursos foram para o bolso desses péssi-
do Imposto de Renda, deixou de investir 1 bilhão, 423 mos empreendedores. Mais grave ainda é que o
milhões de reais - dados da Sudene do dia 22 de maio Incra, de 1995 para cá, desapropria as mesmas fa-
de 2000. zendas, indeniza os próprios investimentos feitos pelo

O Diário do Nordeste, como órgão investigativo Finar; ou seja, com recursos públicos, os empresários
da imprensa brasileira, que deveremos sempre ressaltar, botam o dinheiro no bolso e a agricultura familiar, o
porque tem muito a contribuir com o fortalecimento das meeiro, o parceiro, o arrendatário, o assentado e o pe-
nossas organizações, das nossas instituições e, particu- queno proprietário ficam apenas assistindo à perda
larmente, para democratização do crédito e fortalecimen- dos recursos.
to dos Poderes Públicos - o Judiciário, o Legislativo e o Na reportagem há tantos dados que deixam qual-
Executivo -, publica matéria coordenada pela Sr" Marlya- quer cidadão, por mais simples que seja, indignado - o
na Lima e pela jornalista Adriana Negreiros. termo é este: indignado - com o que é feito com os re-

A reportagem do Diário do Nordeste, de 15 de cursos públicos. É caso de cadeia não só para esses
maio de 2000, começa dizendo: péssimos empreendedores, como documenta o Diário

do Nordeste, mas principalmente para os representan·
tes dos órgãos públicos, por omissão, conivência e estí..
mulo ao que acontece.

Sr" Presidenta, na última quarta-feira, dia 14, a
Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga o
Finar, instalada por esta Casa no dia 18 de abril de
2000, ouviu o depoimento do Sr. Jorge Scavuzzi dos
Santos, Superintendente e Auditor-Chefe do Finor e
da Sudene encarregado de investigar os escândalos
que o Diário do Nordeste apresenta. Ele começou di
zendo que ao longo da história do Finor e da Sudene
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não havia maiores irregularidades. Disse também que diretor de administração e de incentivos do Finor. Ele
não tinha o que investigar. As mentiras eram tamanhas começou dizendo que no Finor e na Sudene nunca
que fomos obrigados a pedir a ele que depusesse houve qualquer irregularidade. Apesar de lhe termos
como testemunha, com o compromisso de falar a apresentado os relatórios do TCU e da Secretaria Fe-
verdade. A partir desse momento, declarou que - já deral de Controle do Ministério da Fazenda, ele per-
que estava depondo como testemunha e sob a obri- sistia nessa afirmação. Em seguida, nós lhe mostra-
gação de falar a verdade - a auditoria da Secretaria mos matéria divulgada pelo Jornal Nacional, em abril
Federal de Controle do Ministério da Fazenda, feita de 2000 e também uma série de matérias de jornais
no período de 1ºde julho de 1997 a 31 de dezembro de Minas Gerais sobre a empresa Metalúrgica 4 de
de 1998, comprova que todas as empresas que re- Maio.
ceberam dinheiro do Finor e da Sudene nesse perío- Essa metalúrgica conseguiu fazer aprovar em seu
do apresentaram notas fiscais superfaturadas, ou benefício, no dia 18 de dezembro de 1998, projeto que
seja, compradas por valor acima do valor de merca- envolve investimentos de 41,8 milhões de reais.
do, ~o.m recursos .públicos, que deveriam ser bem Segundo o D~. Roldão Gomes Torres, a empresa
admlnlstra~os ..Mals grave: boa pa~e d~las apresen- está operando perfeitamente, com seu galpão todo
tou notas flsc~ls fr.audadas, ou seja, frias. Compra- pronto e máquinas compradas, sendo que 24% delas
ram as notas fiscais, e a ~uden~ e o Banco ?O N.or- em funcionamento. Apresentamos ao Dr. Roldão Go-
deste,.~esmo sabendo diSSO,Yb~raram o dln~~lro, mes Torres documentação que denunciava a existên-
que fOI ?Ireto para o bols~ de pesslmos empr~~an.o~. cia de apenas algumas estacas de cimento, e que a
Os auditores d.a Secretan~ de Controle do Mlnlsteno Sudene, com recursos próprios, já havia repassado
da F~zenda dizem que s.ao 37 e~presas ..D;~de o para a construção da obra 16,8 milhões de reais. O Dr.
de~olmento desses auditores, aJnd~. n~ ~nlclo de Roldão Gomes Torres continuava insistindo em que a
maiO, estamos ag.uardando que o. ~lnJsteno da Fa- Rede Globo e os jornais de Minas Gerais estavam
zenda nos encaminhe esses relatorlos. mentindo. Nesse momento, a CPI pediu a ele que

Também no período de agosto a dezembro de passasse a depor como testemunha, com o compro-
1999, os auditores do Banco Central do Brasil - misso de falar a verdade, e deixasse de mentir à CPI.
BACEN fizeram uma auditoria minuciosa junto ao A partir daí, disse que tinha de reconhecer que fiscais
Banco do Nordeste, operador desses recursos, e en- da Sudene, subordinados a ele, fabricam laudos, foto-
contraram ali coisas absurdas, inadmissíveis, mas es- grafando outras indústrias, outros empreendimentos,
tamos, há 34 dias, aguardando que o Banco Central e e a Sudene recebe esses documentos como válidos.
o Ministério da Fazenda encaminhem a esta Casa Assim sendo, naquela mesma quarta-feira delibera-
essa auditoria. mos que um núcleo de investigação da CPI iria a Ca-

A Sr" Tereza Grossi, responsável pela Diretoria pitão Enéas, no Estado de Minas Gerais, onde aquele
de Fiscalização do Banco Central, teve a cara-de-pau empreendimento estaria "instalado e em perfeito fun-
- o termo é este: cara-de-pau - de enviar à CPI do Fi- cionamento" - entre aspas -, para ver o que realmen-
nor ofício informando que não mandaria esse relató- te existia.
rio porque se tratava de sigilo bancário. É dessa forma Como Vice-Presidente da CPI e como Relator
que a CPI do Finor é tratada por essa senhora, que do grupo de trabalho de investigação, fui àquela cida-
nunca deveria ter chegado a tal cargo, porque o pró- de. Em ali chegando, constatei que naquele empreen-
prio Ministério Público Federal declara que ela é uma dimento, em que já foram investidos 16,8 milhões de
das pessoas que contribuíram para o repasse dos re- reais, existem mais ou menos 32 estacas de cimento.
cursos do Banco Marka e do FonteCindam e pede in- Cada uma dessas estacas, de acordo com o dinheiro
clusive o seu afastamento daquela importante direto- que já foi liberado, custou aos cofres públicos 500 mil
ria. Tal fato levou o Presidente da CPI, Deputado José reais.
Thomaz Nonô, a conceder-lhe um prazo de 72 horas Nunca vi uma estaca de cimento tão cara. E,
para que apresente o documento à CPI e a esta Casa. mais grave, esse terreno pertencia ao Prefeito de Ca-
O prazo está vencendo hoje. Espero que o Banco pitão Enéas e foi desapropriado pela Prefeitura por
Central, depois de trinta e tantos dias, consiga tirar fo- mais de 90 mil reais, quando o terreno ao lado, do
tocópia de uma auditoria concluída em dezembro de mesmo tamanho, é oferecido pelo proprietário por 10
1999. mil reais. Portanto, a Prefeitura pagou ao próprio pre-

Na última quarta-feira, dia 14, ouvimos o depoi- feito os 90 mil reais e em seguida o terreno foi doado
mento do Dr. Roldão Gomes Torres. Esse cidadão é para a Metalúrgica 4 de Maio S/A, o que a Sudene



É isso que precisamos averiguar. E exatamente
por isso a CPI deliberou que, entre os dias 26 e 29 de ju
nho, visitará alguns,desses empreendimentos em dili
gência. A diligência envolverá, primeiro, empreendi
mentos dos Estados do Ceará, de Pernambuco e da
Bahia.

O mais incrível ainda é que no dia 6 de dezem
bro de 1999, numa segunda-feira, em uma sessão ex
traordinária, a Sudene aprova um projeto da empresa
Monsanto Nordeste S.A. Essa empresa vai fabricar
produtos agrotóxicos para combater a praga em pro
duções transgênicas, e a legislação brasileira sequer
autorizou ail'lda-pIaRta~es transgêntcaS""TICíBrasil.

Estamos fazendo um esforço muito grande para
exportar, m~s o Mercado Comum Europeu só compra
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aceitou como parte da contrapartida dos empresári- de pão, porque não têm como mantera sua família; tan-
os. tos idosos aposentados vivendo com um salário mínimo

Mais grave ainda: fomos à Delegacia Regional do de 151 reais. E esta Casa votou contra a elevação do
Ministério do Trabalho de Montes Claros - quero para- salário mínimo para 180 reais, porque diziam que não
benizar aqueles funcionários zelosos pela agilidade havia recursos, mas para a Empresa 4 de Maio investir
com que cumpriram sua missão - e lá verificamos que 16,8 milhões na construção de trinta e poucas estacas
nenhum funcionário da empreiteira que faz a obra tem de cimento há dinheiro sobrando; para se fazerem pro-
carteira assinada, e é precondição do contrato assinado jetos como esse denunciado pelo jornal Diário do Nor-
com a Sudene que se recolham previamente as contri- deste, o que é um escândalo, uma imoralidade, há di-
buições do Fundo de Garantia e da Previdência Social. nheiro sobrando.
O laudo diz que está tudo normal, e o Sr. Armando Rol- Há depoimento de um empresário do meu Esta-
dão Gomes diz que está funcionando. do, o Ceará, no sentido de que deveria executar um em-

Mais triste ainda é que o orçamento da Prefeitura preendimento que geraria 1.050 empregos. Ele recebeu
é de 5 milhões de reais/ano. Este valor de 16,8 milhões 7,2 milhões de reais e não colocou um centavo no em-
de reais, usado para construir trinta e poucas estacas, preendimento. Isso em 1999. Essas çoisas é Que dei-
equivale ao orçamento de três anos daquela Prefeitura:. xam -qualquer cidadão revoltado, para ser generoso

E a empresa que ganhou a concorrência para com a palavra. Chegou a hora de acabar com essa ban-
executar a obra, a VW, pertence a um cidadão que é vi- dalheira.
gia da Prefeitura. Essa empresa tem um capital social Analisando os 652 projetos que a Sudene cance-
de 4 mil reais. Esse é o preço do capital social da em- lou por irregularidades, deixando-se de investir na re-
presa VW Prestações de Serviço, que ganhou a con- gião Nordeste 11 bilhões e 200 milhões de reais, chego
corrência para executar um projeto de 41,8 milhões de a dados estarrecedores. Desses 652 projetos, 106 rece-
reais, incentivado pela Sudene, com recursos públicos. beram recursos superiores ao contratado pelo Finar.
E o cidadão, tão simples, entrevistado pela Rede Globo, Mais grave ainda: desses 106 projetos, 28 receberam
dizia: "Eu não sei se tenho essa empresa". Em seguida, até 200% acima do valor contratado. Quando pergunta-
apresentaram-lhe os documentos que dizia que ele era do ao Dr. Armando Roldão Gomes o porquê disso, ele
o Presidente da empresa. Ele disse: "O Prefeito pediu disse que não sabia explicar.
para eu assinar". E essa empresa já recebeu 16,8 mi- Há um empreendimento que chegou a receber
Ihões de reais para construir trinta e poucas estacas de 1.626% acima do valor contratado pela Sudene. Não
cimento. dá para compreender como uma autarquia que tem a

Nunca vi nenhuma empresa de 4 mil reais de ca- finalidade de fiscalizar esses projetos chega a permi-
pital social ter condições técnicas de executar um em- tir a liberação de um valor 1.626% acima do previa-
preendimento de 41,8 milhões de reais, mas para os di- mente contratado; há um outro de 1.059% acima. São
rigentes da Sudene, para os dirigentes do BNB, que é o dados da própria Sudene, do Relatório IV, remetido à
órgão pagador, ela tem, perfeitamente, condições técni- CPI do Finor no dia 22 de maio de 2000. Há empresas
cas de executar o empreendimento. Tivemos o cuidado que receberam 728% acima, 439% acima, 512% aci-
também de passar.no JNSS. Nunca foi reeolhido-um ma.
centavo, embora seja cláusula contratual a ser atendida.

É isso que deixa a sociedade brasileira tão estar
recida com este mar de lama de corrupção em que vive
o País. E é por isso que vim pedir à Mesa da Câmara, e
fui rapidamente atendido, embora não estivesse inscrito
no Grande Expediente, que me concedesse este espa
ço para registrar em especial esse caderno do Diário do
Nordeste - após percorrer 5.113 quilômetros de cinco
estados da região Nordeste, o jornal mostra-nos a ban
dalheira feita com recursos públicos na região mais po
bre do Brasil. Portanto, peço que ele seja transcrito nos
Anais desta Casa, para que saibamos por que há tanta
criança passando fome; tanto menino de rua sem traba
lho; tantos pais estendendo as mãos para pedir um bico



MA/ÉRIAS A QUE SE REFERE O
ORADOR:

o SR. JOSÉ PIMENTEL - Muito obrigado, Sr.
Presidente.

o SR. PRESIDENTE (Philemon Rodrigues) 
Esta Presidência recebe a documentação de V. Exa e
a encaminhará para as providências regimentais,
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produtos não-transgênicos. Vejam o montante de recur- cados em produções transgênicas, o que vai prejudi-
sos aprovados em dezembro de 1999: 714 milhões, car o mercado exportador brasileiro.
719 mil, 576 reais. Sabem quanto tudo isso vai gerar de Como diz o jornalista Boris Casoy: "Isso é uma
empregos? Vai gerar 319 empregos. Fazendo as con- vergonha para o povo brasileiro".
tas, um emprego destes na região Nordeste está saindo
por 2 milhões, 250 mil reais. Tudo isso é para gerar um
emprego numa região onde não se tem onde trabalhar,

a Ministério Público da União precisa, no míni
mo, verificar essas coisas, já que o Executivo retira re
cursos do Imposto de Renda das pessoas jurídicas 
e deveria investi-los na saúde, na educação e na se
gurança pública - e está financiando uma multinacio
nal, das mais ricas do mundo, onde um emprego, finan-
ciado com recursos públicos, custa 2 milhões e 250 mil
reais.Eparaproduzirprodutos-químicos que serão apli-

Escândalos
do

F -I n o r
.lVa es~ada. pela janela 11",1 L·arro. a proL-"ra é p"a.~ pla...·a.~
co_ o no_e Sudene.
.AI placa era o s.nal do fi,.anL";a",e,.'"" "'/",1 F",.do ,Ie 1'...·e."I~;"'e'."I.~do Nordesle.
o Flnor••nsl.'u'do e_ 1974•
..IVa busca. surge". en'presas abn"""lnadas "n ",e;o d" se_d" "'Irde....';'.o que
esl40 na Ilsla de e"'presas ;rreg,.lare.~jllnlo ao F;,.,.,-.
7rllharpa~e do .lVordesle '.e.~sa I";.~.o;:ão é 'er n L'el"e:;a de e,.e'I,.,rnr i,••í,••eros
e".preendl".enlos ao relen'o. abn,.donad"."I.
Deles. pouco se sab.... A eq••ipe do Diár;o do Nordesle percorreu 5_11.3
qu.18".elfros à procura de p;s"a..ç Nohre en.presas irregulares. Os do__~
dispon'vels - relalórlo.ç da SU4e.D.#Le-d-l-TC-U-=-7.ao con,;,.I.an. infi,r".ações

_precisas. -1:I_vi cas-os e,"" que n40 .~e .~",h.a
dados básicos sobre o elftpreend.".e,.,o.
ltIas as es,radas. as 'rilhas e as j,ifor",ações dos _oradores levava". a
descobe~a5 surpreendenles. Co".o a dos 'rês asse,.'alfte,.'os que recebera...
recursos do Finor e depois foran. adquir.dos pelo rlrc.".. para efei'o de refor...a
agrária- O dinheiro
desvilZdo n60 foi
devolvido.
Para enconlrar esses
casos. fora- 1.3 dias
de busca no C:;eard.
P#auE. ltIaranh40.
Pernalftbuco e
PlZra.b... O
resullado des'llI
e".prel'ada ser.
apresen'ado e".
for,"1Z de
rep'l_agens
que se
l,.icia,".
hoje. co'"
es'e
~rno

especiaL
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Irregularidades geram
rejuízo de US$ 532 milhões

Hi cin·fi:Wftco 1ID.08, o w.I
escADdalo
começava I" ....

aganbU;~formal.
No dia 17
de maio •
de 1995,0
Tribunal
deCanta
da UDlAo (TeU) apresentou
relatório em que apontou ir
tegularidadell em 467 proje
tai do Fundo ele
Invutlmentoe do Nordeste
(F!lnor). A aplica~a indll'rida
dds recunoa do Fuudo - con
cluiu o relatório - provocou
pl'lliulzo ele US$ 632 milb6e1
(cerca de R$ 984,2 milb6ea)
aCNI cofres pl1blic:otl.

Se é verdade que a BlleAn
dalo ganhava formaa, é
Igualmente licito dizer que
pouco le fez contra 11180, pelo
menoa naquele exato mo
mento. Somente aeete ano a
Clmara doe Deputad08 ins
talou Coml81110 Parlamen-

tar de Inquérito (CPU para
apurar as irregularidades
apoatadae pelo próprio Tri
bunal de Contas da UnillD.

Desde 1995, no entanto, o
deputado federal José Pi
mentel(PT/CE)ten~vaga·

rantir a Inatala9io da CPI.
As barreirae enfrentadae fo
ram muita8. Seul colegae
parlamentares, inclusive OI
da bancada nordestina, a6
começaram a 18 convencer
da viabilidade dai investiga·
\'008 ap6a a conclualo cle ou
tro relat6rio oficial, desta
VIII: da própria Sudene,lobre
OI dem08 de rec:urlIOS pl1bli
cos.

O relatório dava formas
alnela mais definitivas ao M
clDdalo. Alguns dados eram
conl1itantes com CNI fomeci
doa pelo TCU. maa a eaaên
cia era a mesma - hA
irregularidades le a40 slo
poucas) na gestlo dos recur·
S08 do Finar. A Sudee apon
tou um prejuizo de R$ 370
milbllel em apenas 43 proje-

tos financiados pelo Fundo.
Os maiores desvios, confor·
me conclusAo do relatório,
ocomram no CearA.

As conclulllee a que che
gou o Tribunal de Contas da
União eram mais bombútl
caso Mas a Sudene continuou
n trabalh3J' com os própnos
dados. As 43 empresas eatão
sendo acionadas para devol
ver. integralJnente, 08 rec:ur
lOS nu:ebldol ao F1aor. Nute
caso, fica configurado aUla
irregular com 08 recUl'llOS do
Fundo de lllveltimentos.

Junl10 de 2000
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Outro estudo, desta vez
f'tuto de auditoria da Seere·
taria de Controle Interno do
Ministério da Fazenda,
apontou uma inadimplência
de 88'l1> no Finor 80mente no
ano de 1998. Nilo hevia dli
vidas - o Fuudo necessilllva
de mudal1fa8, urgentes, nn
8ua listemáüca.

Depoi8 de apresenl.lIdna 1111
inromJa~4a. oficial. da Su
dene, o deputado fedllrol .Iu·
aé Pimentel voltou a

sulieitllr a in8tala~i\0 da CPL
No dia 14 de março deste ano
as Investigações foram, fi
nalmente, aprovadas pelo
prcllidunto da ClmRra dos
IleputndoH, Michel Temer
<PMOOISPI.

Era o início da CPf do Fi
nar. Hoje, as investiga~ões

caminham. embora a PIlllSOS
lentOll. A proximidade do re
cesso parlamentar de julho
ameaça diminuir ainda maia
o rItmo da CPI.

Tomados OS depoimentos
principais, o prôlÚmo palso
da CPI 6 visitar as emprelas
irregulares. A expectativa 11
que, vietas R8 irregularida
des, elas 8lVam sanadD8, pa
ra que o Finar cumpra o seu
objetivo, qual seja, garantir
o dcscnvulvinlonto do Nor
d8$te.

Afinol, sr o Nordesto tem
nproRrnlRdu Indic:es crellcen·
teR de dCHenvolvimento, par·
te deste resultado li fruto das
nçooM da Sudeme e, pnrl.icu·
larmente, do Finor.

n devedoras do Finar
EMPRESA mADO VALOR

Sábado 17 32995
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CPI investiga
desvios eapura

responsabihdàdes

18 de abril

CP! da FUIor é ill8taJa·
da na CIiI:IIan do- nepu
tados, depoil de uma
IlIperB de c1Dco BDOI. 10
M'l'omu Non6 (PFIJAL)
, Illei~dlDte. ?tI68
eioS'~BnUOéo~
lat«.

lldeÜI'A

GeIIIlr81 NUtozl 'BodJi.:
LpllS, .upariDtend.D~
1IIl_1Sudiliofi'lt.f9BS'..•

1998, deplle e 8DUIIl:ia a
eztin910 do Finar por
d.lcapitallza910, cuo
alo hl,Ía JIludUCU..
t.uucfe~.

I'd.maio
Marcos Formiga, IIn

tio sl1perintllDdente da
Sudenll, e B;vron Ql1ei
nlZ, pruidomte do Banco
do Nonleete, clep6em na
CP!. Os doia entram em
con1lito por causa das ta·
J:llII de adminiatraçAa. O
superintendente da Su
danll c:laslifica ali tuaa
de "injustificadal". No
melmo dia, Formiga ê
aonera.do do carp.

17delllÜo

DIvulgada parilolpa
cio do clelJU~ M~
Si (PMDBIHN), relator
da Cp!. cama aciaúrio

~
a em rela 140••0.6

lIItrfa1; clD.lmJO
I., beneftcfld4l.íiilm

0I1'1lC111'l1ll1 do FmDr.
I4dllmBo

CPI recebe resultado
de auditoria da Secreta·
ria Federal de Controle
do Ministério d. Fazen
da, realizada entre julho
e dezembro de 1998, 10
bre 87 empreendimento.
que receberam recursos
da Finor. A auditoria re
vela lJIIperi'aturamento •
DOtas frias na compra de
eqllipamentcM.

ai de maio
Comi.do cria gr.upOI

de trabllho pua 6JIaalJ
1111' o. C8II01in~OI
e fuerpr!Jpaatu:de.
raçlo do Fimdo,lI·jR-·II~
deDe.

01dejuDho

O IfUpo de dllputAdOl
que inve.tiga demo de
nlCUllIOlI decide visitar u
Ilmpresas beneficiada.
com OI recurIIIII do Fun
da. Seria visitada...
empl"l!llU bem·eucedida8
e as irrcgulan!ll, alm da
Sudene e do BNB.

Junho de 2000
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Pmjetos viram acampamentos de sem-terra
Três projetos

asropecuários fi·
nanciadoa pelo Fun-
do de Invelltimentol
do Nordeste e que
deveriam estar ge-
rando emprego e
renda no interior
nordestino foram
abandonados e aca-
baram por virar llII
aentamentos de sem-terra.
Os projetos ficam em dois
municípios piauienses - São
João do Piauí e Canto do Bu
riU.

Os empreendimentos nlo
foram bem-sucedidos, san
graram os cofrea do Finar e,
mellmo assim, pelas regras
do jogo em vig~r, os empre
sários nllo precI-
sam devolver o
dinheiro qpll re-
ceberam. E que,
para a SudeRe,
eles não U8aram
irregularmente
o dinheiro do
Fundo.

Dois projetos 
Cpjunorle e Lia
boa - foram ex
cluídos do
aistema Finar
flor cad~c1dadll.
Ou seja: aa
obrai palaaram
muito tempo pa
ralisadas e per-
deram o direito ao beneficio.
Somente o Cpjunorle rece
beu R$ 17,3 milhlies de in
veetimento•• O Lisboa, R$
3,7 milbllel.

O terceiro projeto - Inca
(lndl1stria Nordestina de
Carnea) - foi concluído. Re
cebeu todos os recursos do
Finar e, após receber o aval
da conclusllo, fechou llII por-
tes. .

A Fazenda onde devena
flmcionar a empresa Inca fi
ca em Silo João do Piauf. As
outras duaa, em Canto do
Buriti. Os empresário. sim
pleamente fedtaram as por
tas das alP'Opecumae li a
tituaçAo ficou oor ilao mea
mo.,

Segundo li dI
retora de Comu
nicação
Institucional da
Budene, LUClana
Leio, o dinheiro
16 precisa ser de
volvido quando o
6rgão constata ir
regularidades na
aplicação dos re-
cursos.

O empresário pode, mes
mo ap6s receber a verba, so
licitar à Slldenl' n
paralisação da obra. Neste
caso, ele está respaldado pe
I. lei para argumentar a falo
ta de condiçlles de continuar
1 frente do empreendimen
to. Quando a obra está para-
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Usada, nio há liberaçllo de
recursos."nem devolução.
• Sem funcionarem e com.
Imensos terrenos abandona
dOll, ali áreBII do Inca, Lisboa
e CajuDorte chamaram a
.&eD940 dos sem-terra
piauienaes. Eles invadiram
aa terras e construlram es
colas e caIaI. Também há
plantaçlo de feij40, Dlandio
ca, milho, al,odlo e caju.
Com os produtos, eles ga
rantem o sustento das faml.
lia.

O DlRior terreno li do pro
jeto Cajunarte. Silo 40 mil
hectares, conforme dados do
ellcrit6rio do Movimento
Sem-Tens (MST) em Tere
sina (JP.. ºCajunort8 foi
excluldu du sistema Io'inor
em março de 1989. Os sócios
erDm Pllulo Roberto Brasi·
leiro Miranda /acionista
majoritário com 90%1 e Fer·
nondo Antônio Rrosilt'i!'o
Miranda 110%1.

O PBsentmnentu Cajllllllr
le nindn elllli em prnCl!H!llI du
reconhecimento. 11. terra foi
ocupndn em 1995, seis allOS
aplíll a r.xclullão do projeto
do silltllma Finllr. Neste PI"
rlado, ficou sendu utilizada
como pnslll para li nndu dUM
fnzendeh'os vizmhos.

O projeto Inca foi conclui·
do em 1982, mas fechou as
portas em seguida. Os sem·
terra invadiram o terreno.
Em dezembro de 1997, foi

criado o projeto
de'assentamen·
to.

O Instit.ut.o
Nacional de Co
10ni7.oção c RI!
formll lI.l!trl\ritl
(lncra) desapro'
priou a terrn do
A\lgusto Alber·
to Salazar, ex
funcionário de
Fernando Ura
sileiro. Os s6
cios slio Alberto
Johan Permant.
Guilherme Al
vares Carvalho,
Paulo Limeira

Lins e Paulo Paiva.
AFazenda Lisboa foi com

prada de Geminiano II.ntt.
nio Gomes Negromonte pelo
Incra. A data de crillçllo do
projeto de Rssentamento é
17 de junho de 1997. O !!~.
prcsário Fernando Brasllel'
ro o mesmo do Clljllnnrte.
tl~hR 98% das ações da Fa
zenda Lisboa.

O projeto também sai~ do
sistema Finor por cadUCida
de, em outubro de 1989 (sete
meses após a exclusl\o do
Cajunortel. Fernando Brll
silf'iro , empresário do setor
de construção civil r mora
em Recife (PEl. Ele é pro
prietário da empreRR Elltru
lural.

Junho de 2000
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Cajunorte, consumiu R$ 17,3 milhões
A bandeira prellll no alto

do maetro improvi8lldo, In
dica a prelença do Movi
menlo Sem-Terra. Ela fica
logo na entrada principal
do CaJunorte, OIaentamen
to cravado em um terreno
de 40 mil bectareo, na zona
rural do município
piauienoe de Canto do Bu
riti.

Ali, deveria funcionar a
Fasenda Cl\Íunorte, proje
to que recebeu R$ 17,3 mi
Ihllel do Fundo de
Inveotimentoo do Nordeste
(Finor). O projeto foi ex
cluído do .istema em mar
ço de 1989. O terreno virou
moradia lixa de cerca de
300 invuorea. Elca aguar
dam, agora, oficialiltaçlio
do aoaentamento pelo 1n
cra..

Enquanto le.o, OI lem
terra vAo produlindo fei
jl1o, Dlandioea, milho, nlgo
dlo li caiu. Elca itabení que
o terreno havia aido dllllti-

nado à execução de projeto
do Pinor. Quando chega
ram ao local, encontraram
resquício. da falenda, cu
mo galplo. casinhllll' pron
tao e espaçoa para curral.
Tamb6m havia mlIquinllll e
tratores, a1hn da placa da
Sudene indicando a origem
doe recursos.

As cerca de 300 penoas
que moram no ClIJunorte
tentam levar UIDlIvida nor
mal, ignorando epilAdiol
como ai tentatival de 16U·
rA.loodali.

Manoel Franc\aco Mace
do, militante do MST 11 um
dOllrd_ do _ntamen
to, conta que a Polícla já
tentou eapantar 01 lem
terra do Cajunorte. DI..
depoil de lerem expul_,
na uaentadOl voltaram.

Franciaco Macedo {ai um
doe Ol'IIIuiladorea da iuva
alio. Na 6poca, ele vivia de
bico. Vendia produtol na
feira de Canto do Burlti."i
havia tentado ·Iubir na vi
da" de v4ria1 formas, todas
lIlal.lucedidaa.

Ele morou em 540 Paulo,
trabalhou como oper'riQ
na Furd. foi porteiro de COD
domínios em BruQia, mu
nllo agiientou a durem da
cidsde grande Il voltou PIl
ra o Piauí.

Quando IUl'giu a oportu
nidade de invadir o terreno
onde deveria funcionar o
projllto do Finor, Macedo
nlo pensou duas ve,."s.
Juntou-lO aos demall sem
terra" lant;ou u bPes pa·
ra o lllISentamento.

Hqje, ele ocupa uma du
melhorea ealas do lugar.
Muito alo u crianças que
nalceram no CajuDorte.
Elas freqüentam a t!8cola
do aooentamento. a4 qua
tro professoras encarrega
das da 'lducaçAo doa
meninOfl. Ousa dei... 0110 do
pr6prlo Município de Can
to do Buritl.

Sábado 17 32999
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Ocupação no lugar de indústrias

Uma estrada carroçal e
escura, quase intransitável,
ê o único caminho para S8
chegar no assentamento In
ca, no Municfpio de
Canto do Buriti
(PI). São oito quilô-
metros de buracos,
poças d'água, pe
quenos riachos e tri-
lhas estreitas.
Poucos carros fa-
zem o percurso. Ge
ralmente, os oito
quil3metros são fei-
tos a cavalo ou bici-
c1e~a.

E neste lugar sem
energia elétrica
qUEl, IlE'Rundn nA nr·
quivos ctll SudE'Ilt',
funciona a Indús-
tria Nordestina de Carnes,
projeto que recebeu investi
mentos do Finor. A empreosa
é conRidt'rnda conclufda.

No tcrnmo, no invés d<'
jD~ústria. existe um assen

tamento do Movimento
Sem-Terra (MST). É o mais
precário assentamento da
região. Os moradores têm
dificuldades de acesso a
Canl.o do Buriti. Em perín
dos chuvosos, a estrada de
oito quilômetros torna-se
intranRitávcl. Fica difícil
percorrê-la até Dlesmo de
cavalo. A saida é fazer o
percurso a pé.

Como não há enerltÍa elé-
trica, as lltividades preci

sam ~er encC'rrnd:U1
junto com o pôr'llo
sol.

Os moradores
produzem milho,
feijão, arroz, bana
na e mandioca, Rão
61 famílias que se
dividem na área de
1.1186 hl!rtR rClH df'
saproprindoll pelo

'Incra. As crianças
frC'qücntam n «'RC'O'

la do aIlRE'ntaDlen
to. Três prllfeRsores
11l'11I-tNTII Hl' rc'vl'
7.alll nll l:II'I'lil 11" h'·
Vl1r t'duca~fio nos

InrniQll!1 e ml'ninns dn loca
Iidneiel. Aproveitam n terra
de onde deveriam "brntar~

f'mprc'gofl. parA mlll'III' C'

1r'lIlm' Rohl'l·viVI'r.

'Junho de 2000
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Sobrou apenas terra para plantar

Os moradores do assentamento Inca pou
co se importam com o fato de que. ali deveria
funcionar um empl·p.(mdimr.nt.u financiado
pelo Finor. Praticamente todos sabem da
origem da terra. Mas. para eles. o que im
porta é a garantia de espaço para produzir
os alimentos.

O empresário Fernando Brasileiro, ex-pa
trão de Augusto Salazar (último pro
prietário do terreno), é figura
lendária entre os assentados. Todos
já ouviram falar no empresário. Al·
guns moradores man~mcontato com
Brasileiro por telefone. quando vão a
Canto do Buriti. O empresário mora
em Recife (PE).

Poucos, no entanto, são os que já

viram Fernando Bt·asileiro. Milton Sobrei
ra. por exemplo, nunca teve est.e "privilé.
gio". Ele mnrn no InC':1 dt'fed., n ini('in d..
88sentamento. Aos 48 anos, tem qual.rn fi·
lhos, todos morando com ele. Sobreiro la
menta o fato de o projeto financiado p('lo
Finor não ter tido êxito. Mas comemora a
conquista do pedaço de terra.

"Acho que a Sudene devia investir em
quem tem condições de produzir. não em
quem vai quebrar", avalia Milton Sobreira.
sob os olhares desconfiados dos "olheiros" de
Fernando Brasileiro. Alguns moradores do
Inca são marginalizados pela maioria dos
assentados. devido ao relaciunamento maiR
próximo com o empresário. Eles não são ('on..
siderados fiéiR ncausa doI" sem-terra.
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lncra confirma a compra

o Jnrra já oliciali7.CJu os
assfmlnm(>ntoK Lisboa e In
ca. O Clljunllrlc aguarda a
conclusão do processo de re
conhecimento. O Diário do
Nordp!de teve acesso a docu
mentos do Incra sobre os as
sentarnt'ntos. O terreno do
J..i~bolJ foi adquirido através
do lõliKlcmll dt' compra e ven
da-por-R$ a5a. 1fifl;OO:-f»rrca
foi dCHilJlrllJIJ'il1do pur R$
W2.197,90.

A área desapropriuda do
Inca l(,j de' 1.RH6Iwctnre's. dt'
um tutal de.' 6.2:J2 hect:U·llB.
No entanto, 4.346 hectares
da rn:tr.ndn não oprespntll
vnm dm·lInuml~.çáCJ reguh.r,
de.'! acordo cum v('rilicaçi\o em
cnrhirios fl,jh. pr.lu (ncra.

UII documentus que cum
provam que o governo fede
ra) adquiriu os terrenos
onde deveriam funcionar
projetos pagos com o dinhei
ro do Finar, para efeito de re
forma agrári a. foram
repassados, via fax, pelo en
tão superintendente do In
cra no Piauí, Joaquim Lucas
Furtado.

A área comp' a da Fa
zenda Lisboa é \1" .,.976 hec
tares. A data de criação do
assentamento é 17 de junho

-dI' 1997. O antigo-proprietá
rio do terreno é Geminiano
Antônio Gomes Negromon
tf~. Ele vendeu outro terreno
para o Incra - a Fazenda
Mnrrecas - para assenta
mento rural, por R$
620.860,00.

O MST do Piauí luta, ngo
ra, para levar melhurias pa
rn os assentamentos. No
Inca, faltam beneficios bási
l'OS, como energia elétrica,

Há outros, como Marre
cas, que já têm reivindica·
ções mais ava,nçadas, com~
instalação de linhas telefôm
caSo

.Junho de 20f)()...
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Empresário
afmna que não

lembra do projeto
o empresário Augusto

Alberto Salazar, último pro
prietário da terra onde hoje
funciona o assentamento
Inca, diz não se lembrar Be,

, ali, já funcionou projeto
~pecuáriofinancIado pe
lo Finor.

Salazar queixa-se de ter
memória curta. "Se fosse
&:Gisa de meia dúzia de me
BeS eu me lembrava. Mais
do 9ue isso fica difícil", la
msna.

Salazar é português. Mo
ra no Brasil desile 1974.
Atualmente, ele trabalha
como diretor de empresas
em Recife (PE). Há cerca de
16 anos, foi s6cio de Fer
DllDdo Brasüeiro. Mas, de
vido ao alegado problema
de falta de memória, não se
recorda ao certo em que em
preendimento. "lBso já raz
tantOB anos que é pratica-

. mente impossível eu me
lembrar", lifinna.

Ele ressalta que aquele
nio foi o único terreno de
sua propriedade desapro
priado pelo lncra. "Tenho
outros pedRços de terra",
conta.. O empresário diz sa·
ber que. no lugar, funcionou
um projeto agropecuário.
"Eram criados uns gadi
n1'.os lã", confirma.

Salazar também lamenta
nio saber, ao certo, de quem
comprou a b·rra. "Se não
me engano foi do Rui", diz, e
logo emenda: "'Rui Castro é
um empresário". Mas nio
dá certeza. Diz. mais uma
vez, que pode estar sendo
vitilna de sua memória curo
ta.

SEM CONTATO· A re
portngcOl tentou, inúmeras
vezes, ouvir a versio de
Fernando Brasileiro sobre
os folos apresentados. Por
telefone, ele disse que não
tem interesse em comentar

'o assunto.
Novos contatos {oram fei

tos e ele concordou, fmal
mente, em conceder
entrevista. Marcou horá
rios com a reportapm, pa
ra converBU por telefone,
mal! não cumpriu 08 com
promissos.

'Sábado 17 33003
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Sudene: 17 anos sem punir irregularidades
",A partir de

1991, com a lei dos
debêntures, o 6r
glo passou a tel'
capacidade de
acionar aa Justiça
as empresas irre
gulares", afirma
Formiga.

Debêntures sfio
titulas emitidos
por mna sociedade
an6nima para captar recur
sos. O objetivo é garantir fi
nanciamento de capital de
giro. O titulo proporciona ao
comprador uma renda rIXa.
o portador da debênture tor
na-se credor da empresa que
o emitiu.

Para O ex-superintenden
te, a falta de uma legislação
específica prejudicou o tra
balho do órgilo e criou uma
falsa imagem de ineficiên
cia. "Cobra-e da Sudene coi
su que, em 31 anos, ela não
ers, do ponto de vista legal,
capaz de fazê-lu", lamenta.

Apesar da constatação de
desvio de recursos por parte
de empresas beneficiadas
com o Finar, Marcos Formi
ga nfio acredita em fracasso
do projeto. "0 índice de per
da é abaixo dos padrões in
ternacionais. É um indice
absolutamente aceitá.vel do
ponto de vistn dos indicado
reli de fmcoRso de projetos",
garante.

BelWldo Marcos Formiga,
rnuitos projetos aprovados
pelo Fundo nem sequer che
,aram a receber a primeira
pan:ela do dinheiro, devido à

d:r.:..~,:p=
d 'as empres=t':.f,0ntadas
como-teado-co . o-desvto"
de recursos f'lItão sendo in
vestigadas.

Quanto ê. CPI do Finar. o
ex-superintendente avalia
que há desinCorma~ilopor
parte dos pr6prios mem.
bras da COlr.issão. "Alguns
deputados confundem o Fi·
nor com o 34118. Mas eles
nio têm obril\'ação de saber
11 diCerença", ameniza.

O Finar só surgiu em
1974. O 34/18. no caso, era
11 forma de financiamento
da Sudene que existiR an
tes desta data. MOII deputa
dali falam Como se o Finar
ulCilltissr. dl'l,dC' 11 crinção
da Sudene", critica Marcos
Formiga. Ele IIssegura que
n lír~lll' nAn Il'm dífiCllltlldll
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a ação da CP!.
"Muito pelo con
trário: temos fei
to verdadeiros
mutirões para
prestar informa
ções à Comissão".
diz.

CRITÉRIOS 
De 1994 para cá,
garante Formiga,
os critérios adota-

dos para a concessão de be
nefícios com os recursos do
Finor foram meramente
técnicos. Ele não fala so
bre os critérios adotados
antes desta data, quando a
Sudene passou a ser co
mandada pelo general Nil
ton M"Ol'êlFa.

"Eu posso falar da mi
nha administração e das
mais recentes e garantir
Que, a partir de 1994, hou
ve uma preocupação em
realizar ações impessoais
e imunes a influências po
líticas. Mas isso eu estou
dizendo de 1994 para cá",
faz questão de ressalvar.

Criada há 40 anos, a Su
dene tem sofrido desvir
tuanlentos de 'Sua filosofia
ao longo dos anos" avalia
Marcos Formiga. ME possl
vel que, nu longo da histó
ria. tenham havido
alJ{uma8 distorções que o
pl'óprio gerenciamento dll
Casa tenha provocado",
avalia. O idealizador e pri
m('iro superintendente da
Sudene foi o economista
Celso Furtado.

Formiga ressalta, entre
~&B~;que a essência dQ 6r·
gão qual seja. garantir o
desenvolvimento da região
- foi mantida. "O Nordeste
é limo ml'táfora regional
que nào existia antes da
Sudene". compara. Para o
superintendente, o órgão
propiciou à região um sen
t.imento de unidade até en
tão uão comprovado.
""nl(!~.di7.ia-se: sou parai
bntlo. sem cearense. Hoje.
diz-se: sou nordestino\
Clxenlplifica.

"pn!lllr dos benefícios
trnzidos para a região,
afirma Formiga. houve for
çnll pulíticas locais que se
colocaram contra a criação
do órJ{ãll.•Acreditava-se
11111' li Hndl'nf' fltrlll C11l Ellta
dos perde'rem teu:ça. MaN o
quP. ocorreu foi exatamen·
t.I' lO "1111 I Tlil'ill". conta.

Sábado 17 33005
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"Faltou apoio para continuar"

o arquiteto Carlos Alber
to Braga Diniz, proprietário
da B&.D Móveis, culpa a Su
dene e o Banco do Nordeste
pelo fracasso de seu empre
endimento. Ele diz que a
Sudene não cumpliu o cro
nograma do repasse de re
cursos do Finar e o Banco do
Nordeste (BN) foi contrário
à firmação de acordo que
criaria uma joint-venture
entre a Belamo S/A (show
roam da B&D) e a empresa
canadense Bureautique N.
Maltais Incorporation.

"Se este acordo fosse fir
mado, a empresa estaria,
hoje, totalmente consolida
da no cenário nacional. nos
mercados canadense e re
gião norte dos Estados Uni
dos", afirma Diniz. A B&D
chegou a· produzir móveis
residenciais e de escritórios.
Ele assegura que não houve
desvio de recursos do Finor.
"Todo o dinheiro que recebi
foi devidamente aplicado no·
projeto", defende-se.

A B&D teve Ruas obras
iniciadas em 1987. O em
presário afirma que, antes
da Sudene começar a atra
sar o repasse dos recursos,
"tudo coma bem". O atraso
- conta Dini7. - prejudicou a
conclusão da obras. "Falta
va investir apenns no bloco
administrRtivo. 'roci'ls oe;
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equipamentos já tinham si·
do adquiridos e instalados",
aruma.

"Quando o recurso che
gou, e assim mesmo defase
do (na época, a economia
estava submetida a uma m
fiaçilo galopante de 80'1& ao
mês), boa parte da estrutu
ra dos primeiros m6dulos
encontrava-18 comprometi·
da", prossegue. A saída 
afirma - foi aplicsr 08 recur-

No final de 1991. a
empresa começou a
funcionar. Foram
contratadas 120

pessoas. O material
produzido era lJendido
para as lojas e órgãos
públicos. Hoje o que
resta da B&D é um
prédio abandonado.

ROR destinados às obras de
acabamento na recuperaçAo
de pilastras do pr4dio, para
evitar o desabamento.

"O delllocamento dos re
cursos para uma outra fina·
lidade • recuperaçAo de
pilastras, e nio acabamento
- porém de n8C8I1Bidade da
B&D, foi entendido equivo
cadamente pela Sudene co
mo desvio de dinheiro",
tiíaa. Diniz contratou uma
empresa em Recife para fa
zer uma planilha dos recur
S08 de incentivo do Finor e
de recursoll próprios. "Eu
acredito que investi maiB do
q!1e 8 Sudene no projeto".
diZ.

No final de 1991, a em
~reaa começou a funcionar.
Foram contrl1t11dall 120 peso
soas. O material produzido
era vendido para as lojas da
região e para órgãos públi
coa. O. m6veis chamaram a
atenÇl10 da empresa cana
dense Bureautique, que
prop& a firma;Jo'1IllíqWt.
ventura.

"A joint-venture nlá vio
lOu porque o Banco do Nor
deste se recusou a apoiar a
assinatur« do acordo. Sem
recunos e sem o suporte do
grupo canadenlle, a B&D
Dlo agüentou e veio a fechar
lUas portas", lamenta o Am
presário.

Culos Alherto BroJ{D Oi
niz mora em Sito I,ui" fMAl.
Desde que a sua empresll fe
chou, passou a trabalhar
com arquiteto na cidadp. Da
B&D, ele fala com a melan
colia de quem teve um pro
jeto pellsoal CraCl1llsado. "O
empreendimento deu certo
enquanto pôde se sustentar,
lIem o devido apoio da Sudp
ne e do Banco do Nordeste",
lamenta.

Sábado 17 33007
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~udene: 17 anos sem punir irregularidades
Ele vem com uma espin

garda na mAo, passos cur
tos, olhar desconfiado.
Aproxima-se do portão de
entrada e faz questão de
mostrar a arma que carrega
consigo. "Sou o vigia", ap~
senta-se, com a voz .s8ca(
Não quer muita conversa. .

O vigia passa dias e noi
tes, alternadamente, a cui·
dar do que restbu da B&D
Móveis. Na BR 135, no Dis
trito Industrial de São Luís,
s placa da Sudene indica
que a empresa recebeu re
cursos do Finor. A B&D Mó
veis tem o mesmo ar de
abandono dos demais em
preendimentos que fecha
ram, apesar dos incentivos
do governo federal.

A empresa tem equipa
mentos guardados no prédio
onde funcionou. O vigia DAo
permite que pessoas estra
nhas adentrem no local.
Mas, de fora, vê-se o maqui
nário. Percebe-se sinais da
deterioração, como ferru
ReOl. O capim cresce ao re
dor do prédio e esconde OI
pequenos trilhos.

A B&D Móveis é uma das
empresas apontadas pela
Sudene como responsáveis
~~~~~~~,.t

~:~Xéei1~°tba~~
da pel,a Sudene " de R$ :
6.7CR.261,12. A ac;ia foi ini
ciada em janeiro de 1998.

A ação fiscal só é execu.ta
da quando são 8sBotados os
procedimentos "amigáveis
de negoci'lÇão com a empre
sa irregular.

O dinheiro a ser devolvido
não guarda relaçAo com os
recursos aplicados irregu
larmente. A lei estabelece
que, neRtes casos, todos 08
valor(lt; recebidos devem
voltar para os cofres do Fi·
nor.

Além de ser executada a
ação fiscal contra a B&:D, foi
apreRflntllda "notitia crimi- .
niEl" - tlU nlo criminoso· no
MiniRtl~l'i:1 Público.



Junho de 2000 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sábado 17 33009

Maior empresa de irrigação do Nordeste vira sucata enl Pernarnbuco·

Em 1989, o r.ntão presi.
denh! da República .Tollé Sar
ney trocou li ar 8t"CO de
Brasflia pelo calor de Petró
lina (PEl para comparecr.r à
inauguração da Dontas Irri
f:f1ç.l0 do Nord(lste S.A. A flO
lenidadc fui um grande
evento. conforme relntam os
allti~ns funeillll:írins tin ('m
prt'!:lll. AfiliaI. n cmpr~~l\ ti
nha tudo para ser u~a'
J('i"ant,e, nll prmluçiio de mlui
IIaIll('ul o~ pnrn irriJ{llçiio.

H(lju, li 1):\01:18 Irrignç.'io é
nJlemUR um cnllrmtl t('rrenll
ulmudnn:uln nn ml·io do I>ill
trit.o Industrial de Petrolina.
A placa dellccrrnda pelo ex
presidente Snrney, fixada
em urna das colunas do gaJ
Jlão nb:lJldonadn, é R únicll
lembrança dOM tempos áu--re'oll dn ('mpl'f!1I8.

Ali invés de funcionários,
ali dep~n(lências da Dantas
Irrignção têm maribondos.
QUllndo estão mais agitados,
avnnçam sobre os vigias. AI
Runs tem os brnç()s mnrcn
dos pelas picadn's dos
inllel,oll. A empresa ocupa
unm liren de 130 mil nletros
eluatirlldoll. A placa da Sude
ne em frente ao prédio de-·
nuncia que ela r('cr.hp.u.
I'l'CUI'lIl1H do "'iuur.

AI(\m de sofrer com 8 ação'
dn!; marihondoll, OI' vi~i:l.s

l.'m dificu 1IIllfilll:l ('m driblar
n uçiío dos ladrões. Parte dos
equipamentos foi roubada.
Os vasos sanitários e88 por
tas foram os primeiros alvos
dfll;; marginais. O maquiná
rio que ainda resta sofre com

~ .
a ação do wmpo e dn fillta de
cuidados adequados. A fero
rugem não poupa 1118 peras.

No terreno da Dantas Irri~
gação, funciona hoje a ~m

presa Terramolhada, de
propriedade de um dus nnti
gOR funcillnáriofl. One Olh'ei.
ra, dono da Terramolhada,
ficou cum a atribuição de cui
dar do que resta da empr('S:l
falida. A Justiça do Trabalho
determinou que cl(! fosRe fiel
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dcpoflitário da Dantas. .
One Oliveira prefere niO·.

faJar sobre o fechamento da'
empresa onde trabalhavá-"
Seu emprego era na área d~- 
vendas, Vi~ava por todo o"
Urnsil, oferecendo os pmd..~
lus de irrigação. "Não tenho'
a mínima idéia dos motivo.
que levaram o empresa n fe-'
chllr", desconveraa. Mas Ba~
rnnt.e: ICA Dantas era á
ll,ullhor empresa do Brasil no. ; .
Retor". -,
. 'Além da plnca com o Ilome'

do presidente Sarney, nadá'
mais na empresa lembm QII

tempos de glória da Dantas. !
Sobre o chão su.io, convivem
Rarrllme~ "8?ioH dI' ltl{un mi-,
lIpral, ='lIcm~ e1Cl tixu, pi"c(li~
velhol4. \'XCTl'f,wntos di' nn,~
mais "

A Suderw p,·um..ycu açli.a·
-de execução fiscnl contra 'ft',

OantRM pllr dr.RviuR dc' rl'c\J'~ .
tlUH d., "'ino,', A IC('li(l '(); i/t;-.
cinda nu dill ?O til! nhril cI.~ .
Imm. "Im" clis:-\lI, 1.:"'1\11""-:
'i1i c'lahlmllla "1I\l(j( ill c:..i'''''-'
niR", proccdjlllfml0 ~ldoLudo .
quando. para a Surienc,·":
empresa comeLl"1l atu cri..,,
noso, A "notitia" foi prot()(.~

'Iada no MiniRlf'ritl Pühll....a
li'roeral no dia Hl'iH tiro l\~ri'

'do Hno 2UOO.
A C't}uipe de reportagem

tel\tou ouvir, em vão. o pra
priolário da Dantas Irri....
çào, Manoel Dantas. O .10
entre a reportagem e o em
prl'~Í\l'io.foLOne.Oliveirn.~_.
nu da 'I'f'I·r:tnwJhada. Ele
dil'osc! ler tl'nlado localiNir:
Kf'U me-I,at.!'i\o. mas não;t.
bmn IUlccdído. "Eu passo.
quatro RlPses em conse,.
nch(I·lo··. disst' Oliveira. I
~al'lUlt.i\l: "h~m que cu,Cl~

.-ia (lUI' l·h, falasse. Afi.~I•.
I.c',.II" ;".,., I~S.<;" ,\ue tudo ".110
t'l' "1'~:IlIYa luJtu, l\lé porque
llmhu ação trabalhista itftpllle
trndil contra 8 Danta!J!ri'
gnçiio, que eatranhame"Ut
fechou srm r.oncordllta e 88.
ff,lência, Rilllplesmente fe·

. chou". ·l

Junho de 2000
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Dívida no Ceará chega aR$ 144 milhões

O' distrito de Maracanaú, na
Região Metropolitana de

Fortaleza, é o exemplo vivo
dos beneficios do Finar para o
Nordeste. Empresas de vàJios
ramos ostentam, na fachada.
as placas da Sudene. Sem os
beneficios. muitas delas não
teriam saldo do papel. Mas

nem sempre os empréstimos
do Finar têm a contrapartida

esperada. MaracaDau osteRIa,
ao-lado de empresas vistosas
e bem sucedidas, modelos de

.fracasso e má gasta0 dos
recursos publlcos. Fora do

municlpio também há
exemplos de insucessos. No
total, as empresas cearenses
com sltuaçao Irregular devem
juntas ao Finor um total de R$

, 144,5 milhões.

A Lingerie Royale foi
umu das empresDs cea·
renses que desviou re
eursos do Finor, segundo
o ex-superintendente da
Sudene, Marcos Formi
g!l. A infermação consta,
inclusive, do relatório
sobre o depoimento de
Formiga à CPI do Finor

O espital inicial da Lin-
gerie Royale era de R$
1.268.547.82. O invelltimento ga
rantiu 14 anos de vida à empresa.
Hoje, a edificaçip em que funcionou
é um prédio co~ ares de abandono.
,p~de deveria sE1r a entrada há pe
qúena8 lembranças do tempo em
qae a empresa estava a pleno va-
por. I
, Uma Camaia mora no lugar para
c;uidar da.pm.riMade..A.anttga-en
rermana da empresa Coi adaptada
.pará servir de ~lIidência para um
casal e um bebA'1 E uma casa ampla

, para os padrõe~ de moradores po
qres, 'tem piso de cerãmica e móveis

. bem cuidados. I
. A Royale está! falida desde 1994.

..,O ,débito co~ o Finor • R$
,3.096.634.32 - é1quase três vezes o

capital inicial d,a empresa. Ela já
está na fase de lexecuç40 fiscal da

, Sudene. Além disso, foi elaborada
,"no,titia criminisf contra a empresa.
A"notitia" foi n~tada pela P\'Oeu
'''lidoria da Repqblies no Ceará em
27' de agosto de 1999.

_. •t'A Sudene cobra vaiarei absur·
dos aos devedores do Finor", afirma

, o 'empresário Ubirajara Fontenele,
, diretor da empresa Lingerie Roya.

,le. A empresa eBtá em processo de
falên'cia e deve ao Finor R$
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3.096.634,32. "
A empresa já está .na

fase de execução fiscal.
Neste caso, ela deve de~ I

volver ao Finor todo o in
vestimento recebido,'
acrescido de juros, corre
ção monetária e multa de
20%. , ' -,

Segundo o é'mpresário,
mais da metade do valor
da dívida é referente a li

berações não efetivadas, multatoJ, ju
ros e honorários advocatícios
"totalmente absurdos". Ubirajara
Fon'tenele culpa a Sudene pelo en
cerramento das atividades da em
presa.
'; ~A Lingerie Royale teve suas ati
vidades encerradas e foi prejudica- .
da, em grande parte, pela má
gestão e atraso nas liberações de re
cursos da Sudene para implantação
~o projeto industrial". As declara
~õe~ constam de nota e~crita pelo
empresário e lida, por telefone, pelo
s~u filho, Ubirajara Fontenele, Fi·
lho.

Ele afirma que os valores libera
dos pela Sudene, através do Finor,
~.mais corresponderam às aplica
ções corrigidas de contrapartida da
empresa". A falência da empresa
não significou de todo uma perda
para a família Fontenele. Na práti
ca as instalações não se perderam.
O prédio em que funcionou a Royale
foi levado a leilão pejo INSS e â1te
matado pelo filho do empresM'ío t

Ubirajara Fontenele Filho, aclm
panhado de outros sócio9. ~le é,,·um
dos proprietários da Lotran, empre
88 que, segundo afinna, irá fulf~O
nar no local.

Junho de 2000
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Patrimônio destruído pela improdutividade

"Maia de 50 anos de tmba
lho estão jogurius aqui. Foi
toda uma vida". A afirmação
lido empresário Antllnio Ma
cedo Santana DO justi licar a
improdutividude dll rncope
Bll (lndústria e Comércio de
Papéis Sociedade Anônima),
Instalada no Sitio BOCll dos
Cobras, Juazeiro do Norte.

O fracasso du empresa vai
mais alõo). O dtlRClIStl na foi
ta de continuidnde cll14 len
tamente destruindo o
património que rl'cubeu ro
cursos do Finur.

O retrato da Jncopesa é de
total desalento. Equipamen
tos peBlldos, alguns fabrica
dos com aço inoxidável,
estio jogados pelu chãu. mó
veie e divis6rins sendo dcs·
truídoe por cupins e na parte
não construída, de um total
de 40 mil metros quadrados,
o mato cresce e eerve de pas
to para o gado.

O projeto da lncopesa foi
eltcluído do programa de fi
nanciamento do Finar, mB8 a
direção da empresa ingres
sou com açlo judicial solici
tando D reinc1usilo. As
máquinas deverilllll est!,r
funcionando deede 1990 e o
parque deveria goror pelo
menos 1.060 empregos dire
tos. Do Finar, furam investi
dos R$ 7,2 milhÕll9, mOlllodo
o ellpitnl imClbilizlIdo 80ma
US$ 9 milhliea e 849 mil,
sendo que US$ 4.843.819,94
resultam de "'cUl'80M do pro
prietário Antônio Macedo.

·Sempre defendi um proje
to menor. A culpa pur esto ai·
to inveatiment.o foi da
Sudene, que estipulou os re
cursos necessários pnru a
empreaa", diz Macedo, que
lembra ter-se Cllpitolizado
como c~rcl1listll e jllmlliH ter
qualquer experiência nu rn
mo de fnbricnçl\o de pnpl·1.

Meamo com 1111 liheru\,üc,,"
acontecendo vagarosamen
te, B8 obras foram Iniciadas
em 1986. Além de Mllcedo, o
outro acionista foi o empre
sário IIdefonlo (}abrql da
Costa (1I5SR5SinndClIl liroH de
revólver, no iníciu de 86).



Junho de. 2000DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS.:..=..=._-----_----:.=.::......:::==33014 Sábado 17

Depois disso, as obras fo
ram paralisadas. O motivo
teria sido uma provocação
por carta anônima com có
pias enviadas ao presidente
Fernando Henrique Cardo
so, senador Eduardo 8uplicy,
Ordem dos Adv~gados do
Brasil (OA~ssociaçào
Bl'aHileira de Imprensa, Re
ceita Federal e Polícia Fede
ral.

O docum~nto, qU(~ at.é hoje
nào teve a autoria averigua
dn, denuncia o desvio de ver- .
bas cio Finor c
enriquecimento ilícito do
empresário Antônio Macedo,
no mesmo tempo em que
ventila sobre uma presumi
da participação deste no as
sassinato do (~x-sócio.

"Ildefonso era como um ir-

mão para mim. A prova
maior de que sou inocente é
a prisão do verdadeiro assas
sino, que hoje se encontra
preso", afirma, embora não
revele o nome do acusado.

O advogado de Macedo,
Francisco Cleniston Ribeiro
da Cruz, lembra que a Inca
pesa passou cinco anoS sen
do investigada pela Polícia
Federal sem que fosse. com
provada qualquer irregula
ridade, a ponto de ter-~e

arquivado inquérito.
Macedo e Cleniston asse

veram: a Sudene deve libe
rar 08 recursos que faltam
para que a fábrica venha a
cumprir seus objetivos: ofe
recer rentabilidade, geração
de renda e emprego para
Juazeiro do Norte.
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Negociação inviável
entre empresa e Sudene

Técnicos da Sudene afir
mam que tentaram todas
8S formas de negociação
amigável com a Incopesa.
Como não houve sucesso, o
órgão ingressou com uma
ação de execução fiscal con
tra a empresa.

O va)or a ser devolvido
pela Incopesa aos cofres do
Finor t! de R$ 7.702.951,88.
A data de início da ação fis
cal é 23 de junho de 1999.

No caso da Incopesa, as
irregularidades cometidas
configuram i1fcitos penai~..
Por isso, a Sudene encam1
nhou ao Ministério Público
a propositura de ação cri
minal.

Com esta ação, esgotam..
se as possibilidades da Su
dene no tocante à puniçio.
das irregularidades. O pro
prietário devolve 8S acusa
ções e diz que s~ ft9:Cas8~U
por culpa de um proJeto 1~-'

viáv~l que lhe foi i.mposto ..
pelos técnicos da Sudene Da'

década de 80.
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Saquisa SIAina
mira' da ',Receit~

Federal e INSS
A Santa Quithia Agr0pe

cuária 8A (Saquisa) é, den
tre 88empresas em.débitu no
Ceará, a que menos deve ao
Fmm: O valor da dívida é de
R$ 613.637.94.

A empresa Saquisa rece-
. beu investimentos do,Finozt
mas não conseguiu levar o
empreendimento adiante. O
olVetivo da empresa era a

-- criaçioaegãdo. - - -- - -- -
Fnmciaco HQio Holanda';

moPrietArio daAgropecuária
iJe Cascavel SA A empresa
também recebeu investi·
mentos públicos. O ptqjeto já
fui cmclufdo. A Saquisa, en.
tretanto, Dão blve a mesma
lIlIri:e: foi exc1ufda do slstAm1á.
• o proprietário estava hre
guJarjuntoà Receita Federal
e ao INSS. Por isso, nID p0
dia participar de prognunas
de finanCiamento. Mesmo
B.BSim,ofez. '

AS empresas excluídas do,
&istsma Finar por ineguJari
dades precisem devolver l0
do o dinheiro recebido. HQio
Ho1apda não cogita a possi
bilidadededevolver os reeur·
808. Ele está negooiando sua
situaçãojunto à Receita e 8Ó
INSS para, em seguida. plei
tear o retmno ao Finor.

A situaçAo da Saquisa nao
6 das lD8is confortáveis. A
empresa já ultr8PB880u to
-dsJrui'Bses-da negociação
amigável com a Sudene para
adewl~odorecumo.ASu
~já promoveu
açAode~

Holanda que ape-
nas os mcunDI do Finar nio
silo necessários fBl'B o suces
ao do empreeoctimento agro
pecuário. A falta de chuvas •
garante.dificulta aexecução
dos JJnúeblS, mesmo quando
há financimnento. "O risco é
grande", splica. A transpo
sição do São Franciscoé a es·
peraD~ do empnlSário pIU'I:l
que seu projeto prossiga. E1~
diz que, mesmo com o Finor,
não há garantia do BWXllI8O.

Junho de 2000
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"Só avontade política pode salvaroFinor"
NDo hã dúvidas de que a Sudene e o Finor têm

uma lista enorme de serviços prestados à Região
Nordeste. O desenvolvimento de vários munlclplos
s6 foi posslvel llr8ças ao fomento de geração de

emprego e renda através da atração e
financiamento de empresas interessadas em

produzir na ReglAo. Mas há entraves no caminho
do desenvolvimento. Há sénos deSVIOS e

Irregularidades que ameaçam o futuro do Flnor.
·Se nDo houver mudanças radicais no sistema
Finor ele estã fedado ao fracasso completo·.

Quem afirma é o general Nllton Moreira
Rodrigues, ex-superintendente da Sudene.

Quando assumiu o 6rgão, em 1993, o general
começou a Implantar tais mudanças. Objetivo:
acabar com a subjetividade na concessão dos

beneficios do Fundo. Segundcoo general, até esta
data;-os-arrahjos pollticos e as negociações de pé

de-ouvldo eram garanlla prallcamente certa da
liberação dos recursos. Hoje - assegura· são os

critérios técnicos quem dão as cartas na
aprovação dos projetos. Nllton Rodrigues

concedeu entrevista exclusiva ao Diário do
Nordeste. por telefone, de Maceió tAL), onde

mantém residência fIXa. Criticou, levantou
polêmicas, mas aelma de tudo, sugeriu saldas

para fortalecer a Sudene e o próprio Finar.

Oulrl" do Nord...,•
.- o., crr/lr/in polfll.
C","'N tiuLtI.... na 1/.
hcrafiln do. recl/no.
", Flnor?

Nlllon Rotlr/gulI •
AlI! 1994, .moginavo·
.. que.1O bum ""10 o
Nordeste .provor o
m"imo de proJ.'ol.
s.ja por crieiri", técni
.01 OI' polUieOI A
nurntG era apmvElf os projetos.

Eo.l1.'Cu",,,,?
Nllton Roárlgu•• - Nlo im

~oltlvI que nlo houv.... ruur·
so~ ncce •• 'riol par. I
;mplanllçlo daquele proJ.to. Di
zia·se: um dia o dlnhe.ro vem.
Um dil o 10V.mo mandari ..te
d",h.iro. M.. n. realldlde ole
nlo m.n""v•. Se vaca linha uma
dcllU1n". de 3,1 bilha.. de dóll'
n:s P""' 147 m,lh6es de dóllres
lO ano é 1611co que estes recur·
SOlll j.mlílll podenam
Ctlnlentar. to-
dus Comu lo--
~
reccbhun, au..
lomaltelmen
le havlo I
InSltisf.ç.l.D e
Iurglam os
hoolos A di.·
InbUIÇaod.....
CUrlH)1 erA
11l11,nn:lul l: lI:1n h:lVia Ulnl1 nur..
Ina conhecida por todos.

Pur que Mllila, ~mp~'llt ,...

f ('he l
' nm c/mIJe"" ,/" FI""" C' fU

/111'JL'''''' "(l,, "".,"". MIL ~'to!
Nr/h," Rttdr,gu," - A cul~. i

do. dm. 1."0•. da em~reso • dn
SlMh:nl:'. Havil um. Brande prcs
sRo do empt'CS4tio p.n """'OVI
Çao do projeto. E exlslll IIml
Í'",nde qulnlld.d. d. projetai.
~.m 1994, olém dos 865 projclos
a J'crcnl IInplanLados. nÓS tlnh.
mU1445 cman'h'4l:. biso dtnlDl1
davI uma preodo .atraordiniriL
C) empresário sahil - c dllSD cu
lenho cctlC7ll - que nlo .. I" '1
reeursn no di. que ncc.nltlva
.Icnlrn do seu cronugrumD.

Sábado 17 33017
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E qual e,a n PO'"
çJD do ,ti,,,,,,,,,,,

NlllulI R.>t/,I,IIu 
O govemo, por lUa
vez. alo mclhol'llVl o
o.u .iotema de am·
eldlçao. EI. nBo li
nha c_te inlcre.Me.
Havia a idéil d. ai·
aunl burocratas. aI
gURa do sbtema, de
que 01 recuno. do

Finor eram urna boi açao. Com
lISO. llSUntll empfCIGJ que re
cebiam OI recurlOll regulanncn
te. mas no leu projelo estavam
derlJlldu '" a'aum lempo. De
moravam lei.. oilo lNlI pra ler
implantadas. E deverilm ser em
dalI ou 11& IDOS. On. este pro
jeto, quando era implantado, j6
alo lInha elic6cla, nem o merca.
do ahsCllVla moia .quele ptellJutO
PUl a rll~ncla, era um plWO.

É grrDrtM o IIÚ111"'" de pmje.
IM ugffJ/*lI/Ú'/M
co'" pruble",a.J 110
Flnflr!

NIII"" Rod,l.
gues • AI Igrape
cubial slo. de
maDeira geral,
dentro do sillerna
Finar, empresa.
de pequeno poI1e.
NI Igropo.UÓril,
empr•••• de 3

milh.,.,. de n.'GLO nu dí,11IM ...10
...Ialivamcn•• Bl'and.'I. Na indús·
tria. m. m.....o valor nlo c! nn·

d•. linllo, é por iuo que ..
n.ÚJne'" de .mJl'C&li Igrope<uá.
n .. qu~ deram problemas é
grande. Edinell rlMr o ••ompo
nhl,nenlo.

Porqllea •.,...aJmltlL''''rIrilo ti
classificada cama " IlIiclo da
,,"H1emi:açilo do S"J.ne?

NIII.", Rodrlgue.. - IIavia uma
demlncb de 3.1 bilhllcs de dóla•
..... •nquanlo I IUICCIIdoçlo era
de 141 milhGcs. Bnllo, era urna
pre~o mUllo violentl para OI
se.lores do listema. Entllo OIla
beleeemol I objetividlde na
apli.lçlIo dOI crilérios e na cria
çIIo de nomw. AI distOlÇ6ea no

""itlemar_ com que lIIIllis
aem denUncias, nc:m lCIIIfIn: ""'_
dadeiras. mil que eram
ampllfic:adM.
C-f'" __ptDt:aMJ?
Nlllalf R"",/pe•• Fomos

orjenlldo:J pcl.. pnlprios l.!ent.
COl da Sudene e ado_ uma
série de medida de modo que
tudo roue I'CIlllvido de maaeira
impaaoal e automAlica. Nesle
cuo. a _ da objetIvidade.
clarezs e a p'rticipaçio dos
Iplel envolvidos fizenun com
que se chqase a um JIOIIlo c0
mum. q... ma • credibilidade.

1/"'111(' a11("rllc:iJ~, '111 /'7:"/1.1"
çlJo'

NlfllJ" RlJdriguu • HDuvc.
NÓlI eolDClllllOa Ioda "'0 r.gt.la.
ç40 que roi eslabelecid~ puro o
eamelho Delibenlivoe foi dado
um reapaldo ~ieo • polltlco.
plJlI OIllovcmadon=s, que c0m
pilem o Comelho Dalibaalivo,
CIII para qllClll lIlOÍI iotlftnavI
que ate sillana fitncIonuse de
uma _ira eficaz.

AlI 1991, a SIIdeM 114<> 1i,,1ta
fa_lqa& de~ In ,y.
Clll':rN, CtJIIf_r timll""/oII o
U'lIIperl",errtlftte tia SIIdene.
Mon:at FO""ill4 O lelÚltW_
li. flit'utacobrarrÇII tias lIJIfPtW
'as que tIen/ara"í _0.' do
FiJIorlttll.1tJo rf/etzz?

Junho de.2000



Junho de 2000 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

'Nílto" Roàrigue" • Essa de
núncia nlu ç verdadeira. O que
nlo havia era wna metodologia
montada para se efetuar a co
brança. A Procuradoria da Sude
ne, bem como .aU8 auditoria,
com~"u a estudar como se J1O"
der ia fazer' para,
que aquelas em-
presas que haviam
desviado recursos
devolvessem o-di·
nlieiro para o sis-
tema. seja no
sentido fiscal. seja
também no sentido
pcnal. AI munl:!-
mos uma metodo..
logia para reaver
C9lcl1 rcc:ur.;os. lima Ici anterior a
91. de 90. já dizia que através de
procedimento administrativo 
este é o nome técnico - deve-se
fazer um inquérito. Uma comis
do fazia todo o levantamento e,
llC houvessed~o, a empresa ti
nha 60 dia para devolver o re
curso amigavelmente e, se do o
fizeue; ela enllo era inscrita na 
divida da Unilo. O valor seria
cobrado judicialmente. Se fosse
atestada a culpabilidade. seria
cobrada tambm. penalmente.

Qutmto tempo demora o pro-
ceuo? .

Nilton Rodrigues - Um pro-

cesso dellSC tipo demOft um ano.
Mas isso tem que ser feito dessa
fonna, senlo vai para a Justiça e
automaticamente é mais um pro
cesso jogado na lata do lixo.

-O senhor tem filto alguttU1S
críticos Ds ta
xas de adml
n;straçiIo. O
senhor acha
que o "istema
Flnor é viá
vel. se nia
hou"er "",
dtrrrça,r ne.r/e
.ren/ido?

Nil'ml Ro
drigues - Tem

que haver mudanças. E
silu mud:Jnçlls sériL~. Quando eu
e!lluva bi. mudamos alguma coi
sa, mas administramos muitas
dificuldades. O sistema tem v6.
rios problemall muito láios. Eu
disse até isso lá na CPI. O pri.
meiro é a taxa de adminiltraçlo.
O Banco do Nordcltc, por e'ltcm
pIo, recebe pertode 20"-' do total
arrecadado. Ora, isso é uni nú.
mero atron6mico. Basta ver o
sesuinte: Em 97, doi RS 468 mi
IhC5es que foram anecildados pa_
ra o siltema Finor o BN recebeu
praticamente RS 90 milhGel. É
lima mlCa violentamente altL O
banco nlo tem culpa, '~ a lei que

Sábado' 17 33019
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al'~im uclcrmina. EllIão. terá quI."
se mul1ar a lei? Não há dilVid:

SI! CtJIIlill/ltII· c/e.çst,J /;1/11/(/. (I

Fillor !orlltl-se 1I11'i<i1'd?
Nil/I/II Rodri~",'.~ - Ele I."sllí in

viável.
Já?
Ni/loll Rlld"'glll',Ç - I.óglco. li

Trihunal dI.: Cunlas fel. ti IIl1dllo
ria c ClllISta\tlu o LJuc IIÚS JiI ~1I

blamos. I:omos nós que\lt
fhmcccmus para eles IIs inlhJ1l11l
ções. Nilo p"t1c um sislclIla SI"

breviver com unt3 taxa dc
administração como estl._T~

que se conseguir uma taxa com·
pallvcl para () Imha Ihu rcalmlll..
pelo BN c Ilcla SlIdcne.

/lá 1/111 I.'Il/nJl'l:lIllt'II/U l'a:lJúl'l'!
en/re IJ 8 N I! a SII(/c'/It!?

NiI/11/I Rodrigllc's - Quandu cu
estava na Sudene. CII não li\'!:
muito a rcclamar n1\o. Nós len
tamos. conjulltamente, melhurar
o sistema. Há problemas, J'lIlrlJuc
em toda burocracia eles cKistcm,
mas se tculava c1imimí.los. IIIIJC
eles cstão cada dia maiores.

Quais serialll?
NiI/lm Ro,t"igues ·1 h~c, Icm

se IR% ah> quc sc chama ren,,"
eia fiscal e que vem para o Nor
deste. Em 20B. ela acabn. E.
lICahlll1do. o recurso que e~ui IIIC
visio na lei silo as debêntures. As
cnlJlrcs:I!I quc ndotam II nrlign
qUitttl' (al,licaçàl\ não villcul:ula.
em que o investidor recehe- cola~

do Fillor, das lluais 7()'% cun\'er·
síveis em :1"'-Il:S) pagam '\ll~n elll
debêntures (tltuloll emitidus PUI

uma socicdllde i1IHinimll [lllt:l
caplllr recursaIs). EnUlt1, 1\ si~h:

ma se-ria alírncllludo com :I!- de·
bCntllrcs.

M,t~ lu; .\I·/IIH'.I ,'/11111";111/.\ Ih

"I!hêlllltl"'.~.

NiflO" RIIL/ri~m's - Sim. e-1Il al
guns scgmcl1l1lll crnprclIariais. h:í
uma idéia patcntllHsta de que
tem que se perdoar as debênlu
res. Fizemos um Jevant:uncnto c
verificamos qual era o compro
metimento de endividamentll de·
1:18. Chel:!lUllos à clIlIl'/lIs:1n lil'

que as dehêmures não ultmpas
savam os 30% do comprnmeti
menta. No gerenciamento de
uma empresa isso nlo ti nado.
Nilo seriam as dchCnturcs que Ic
varunn a cmpresa li làlell~ia. O
Estado, de um lado. !iIl omite. Hti

empresário, Ilur outro lado, quer
n perdão.

Qltal" I'i!,mltm/" cli....Vt1 I/ldo?
NiJloII R"driglllW -o !list~lllll

diticihll~\\h~ terá Tcntabi\idlld\l
nll fulllm pc>rqu\l nilu vem 11 di
Ithcim llrl,'al1tclIl;íríu c Iti\ulcllI 11:-1
l\l:hênhlre~.

Junho de 2000
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() ,~('Il""1' 1'(; Jll'I',~/'('d;I'''~ d,'
",,,dlll7r,"\ ?

NU,,,,, !l1l,II ;g,I("~ -,.: IIlUilu

vulg:lI Ihl:\I' cm VOnhl\lc ,'olilic:l
mas a realidade é es:-n: N" a vun·
tade pulítica reNul\·c. Si, ela IUlt!,'
salvur u Finur.

A ('1'1"""" l!1!/;'(ll/IIl!I'l'" II Fi·
ne".?

Nilfmr Rodrigues .Depende da
oricntação. Mas ela pode até aju
dar () Fundu, Se pcglJr tmlu,; en
traves c c1imimi-los. é Iilvur3\'c1
patll ele. Agura. se 1I1lillCr colo
,car UIn tctrClvillor c verificar u
que hnuvc há 20, 3() ou 4U unus.
você vai ter um problema muitc'
sériu. (lorque vai caçar bnlxas
que pudem nãu existir mais,

Juros e multa para
punir aplicações

indevidas
A empresa que oplicDf in

devidnmenlc os recurSOR do
Finor deve devolver inte
gralmente, acrescidos de ju
rol' de 1% ao mêM, correção
meJnetárin Cl mlllt.c'1 de 20%,
OH vnloru" rccebidos. lHHu
explico porque muitas ex.,..
CUÇÜCl8 trm imllOrtüncio&
tão Illtas. A lei determina
9,ue, independente da quan
tia dellviadn, rodo f) inveRti
mento deve voltar ao
Fundo.

Uma equipe nomeada pe
la Sudene apura 08 deRvios
de recursos. Constatado o
desvio, ela propõe ao Conse
lho Dr.liberativo o cancela·
mento do projeto.

Quando o projeto é cance·
lado, o acusado tem a opor
tunidade de devolver
-amigavelmente" 08 recur·
sos. Se isso nAo ocorrer. o
débito é inflcrito na dIvida
ativa da União e 8 empreAo
é executada.

O procedimonto não é
adut.ndo npcmos pora Deusa
de desvio d" recursol', mos
tnmb(.m quando 11M obraR
8110 l)lIrnliHlldnH Hem l1utori·
znçiio dn Hudone 6 n08 calCOR
de atroMO não justificado dI)
npnrlc dOM I'CCurlmlC JJr{'.
l,riuM ,I" c'mprc'!liíri",

Sâbado 17 33021
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Setor indilstri.al1idera.
ranking de financiamentos
o Cesrá foi o ten:elro E.

tudo com o maior número de
projetos e o quarto em quan
tidade de recumos investi
dos. Dos 2:1 projetos
aprovados em 1999, 16 fo
rom no setor induRtrinJ
(66,21% do tol.n1).

Paro obter apoio financci
rei (lo ....inur, l\li rOllJrCRUIII ('11"
Lrc·gn lU C"urtll-conHulln .1\
Sudel\e. Su IIprovndn, liA em
preendedores têm atá 180
dias pnra entregar o projeto.
nos 3.Q38 projetos aprova-

dos pelo ~inor ao longo d~
sua hist6na, 2.125 .io cons,
derados concluídos pela Su
dene. Destes, 74 estio
claAsificados nn condiçilo de
conclusilo provisória, H4 261
em implantaçio. Nn Ceará,
doe 606 projetos aprovados.
:165 foram cpncluldos.

(lH 261 '!In implnnl.l'Çlíu rI',
PI'('HCltIl.ltIt1 il\vll..l.irnpnln~ do
ll~ 1:1.18 bilhÚC's. J~1lI 99, o
Finar aprovou dois projetos

J no Ceará. O investimento t0
tal fni de R$ 33,15 milhõeA

Instrumentos de fiscalização
A Sudene tem quatro ins

trumentos de ncompanhn
menta e fisealizaçiio da
aplicaçiio dos recursos do Fi
nar:

11 fiscalizRçllcs flsiclI-fi
nnnccirasi

2) relntórioR semr.HLrni>:
3) reh.túrios de mllliluri"

rxtcrna;
4) nlldi~ncillH rl'"lil':IlI".

""\11 nudlllll'ill dll SUell'lIl'
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o SR. PRESIDENTE (Philemon Rodrigues) 
Concedo a palavra à nobre Deputada Nilm~r_Ruiz.

A SRA. NILMAR RUIZ (PFL - TO. Sem revisão
da oradora.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados,
farei neste momento o meu primeiro discurso nesta
Casa e, em seguida, darei continuidade falando sobre
a educação e, de forma especial, a nossa Universida
de Federal de Tocantins.

Nestª _QROJ.tunidade tão importante para mim,
quandc>.como representante do povo do Estado do
Tocantins, tomo posse nesta Casa, que sempre res
peitei e admirei como um baluarte da democracia, re
cordo-me de que ainda menina vim do Rio de Janeiro
para Brasília, acompanhando meus pais e irmãos,
para participar da implantação da nova Capital Fede
ral do Planalto. Saga que foi ooncretizada graças à co
ragem e ao pioneirismo de Juscelino Kubitschek.

Aqui construí minha vida, tive meus quatro filhos
e iniciei minha carreira profissional na área da educa
ção. Tive a honra de ser professora, coordenadora pe
dagógica e diretora de escola. No início dos anos 90,
coordenei, aqui em Brasília, o programa de escolari
zação de meninos e meninas de rua, iniciativa inova
dora, objetivando a inserção social de uma das parce
las mais sofridas da nossa população.

Naquele momento, Sr. Presidente, havia um
grande movimento para a implantação do Estatuto da
Criança e do Adolescente, e aqui em Brasflia todas as
Secretarias constituíram um grande movimento para
buscar soluções para que não tivéssemes-mentnos-e
menrnas de rua em nossa Capital.

Com orgulho, vi crianças e jovens do Centro de
Recuperação e Triagem, inclusive aquelas sem qua
isquer vínculos familiares ou institucionais, que fazi
am das ruas seu local de sobrevivência, serem inte
gradas ao sistema público de ensino.

Essa experiência tão gratificante acabou me
aproximando, ainda mais, do então Deputado e hoje
Senador Eduardo Siqueira Campos, que, como Pre
feito eleito de Palmas, fez-me conhecer a nova Capi
tal e o próprio Estado do Tocantins, bem no início de
1992.

Surpresa ~entusiasmada por aquele pedaço de
clíao, que logo logo iniciava o seu processo de cons
trução, me apaixonei, e ali fiquei parti9ir;>ando_desse
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Durante o discurso. do Sr. José Pi- processo capitaneado pelo Governador Siqueira
mentel, a sfJ Nilmar Ruiz, § 2!! do artigo Campos, que iniciava a construção e a consolidação
18 do Regimento Interno, deixa a cadeira do novo Estado do Tocantins.
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Enfrentando toda a sorte de adversidades e Ii-
Philemon Rodrigues, § 29 do artigo 18 do mitações, nós, pioneiros, começamos do nada a
Regimento Interno. construção da nova Capital, que hoje, pujante e com

mais de 100 mil habitantes, atrai brasileiros de todos
os rincões do País, em busca de novas oportunidades
profissionais e da concretização do sonho de uma
vida melhor.

Tudo isso contribuiu para despertar em mim o
desejo de colaborar com o processo de construção
de Palmas e do novo Estado. Por isso, aceitei honroso
convite que me foi formulado pelo então Prefeito Ec!u:
ardo Siqueira Campos para ocupar o cargo de Secre
tária da Educação do Município.

Essa experiência que, sem falsa modéstia, foi
vitoriosa, acabou me conduzindo para a Secretaria
Estadual de Educação, a convite do Governador Si
queira Campos, função que procurei exercer com o
máximo de minha dedicação durante mais de cinco
anos.

Nesse cargo, tive oportunidade de implantar,
por orientação do Governo do Estado, importantes
programas educacionais, que estão promovendo au
têntica revolução no ensino, alçando o Tocantins à po
sição de referência nacional nessa área.

A propósito, programas como a Escola Autôno
ma de Gestão Compartilhada, que descentraliza re
cursos financeiros para as escolas e conta com a efe
tiva participação da comunidade, transformou-se
numa experiência de sucesso, que serve de modelo
para outros estados.

Outra importante realização foi no contexto da
merenda escolar. Da municipalização avançamos
para a merenda escol~zada, beneficiando os produ

-tõreSe o comércio local e assegurando - o que é mais
importante - uma alimentação mais saudável, respei
tando os hábitos regionais.

Empreendimento que também merece ser assi
nalado é o Plano de Desenvolvimento da Escola, con
quista do povo tocantinense que está sendo executa
do em toda a rede estadual de ensino, trazendo efi
ciência e profissionalismo à atividade escolar.

Com essas e outras medidas, foi possível dar à
escola do Tocantins uma cara nova, um novo perfil,
superando antigos problemas da educação nacional
e provando que, com dedicação e compromisso, é
possfvel oferecer educação de qualidade a-todos:
Hoje, temos, no Tocantins, 97% de nossas crianças
na faixa etária de 7 a 14 anos matriculªdas,- e não tab.
tam-vagas-no-ensino público.
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Para enfrentar o desafio do analfabetismo foi cri- Sou grata também ao ilustre Deputado Darci
ado, no exercício passado, o Programa ABC da Cida- Coelho, por permitir que assumisse sua cadeira nesta
dania, que já conta com mais de 30 mil adultos alfabe- Casa, ampliando minha experiência na vida pública e
tizados ou em fase de alfabetização e cuja meta é al- na defesa dos interesses de meu Estado e do Brasil.
cançar 100 mil até o final deste ano. Quero, especialmente, agradecer à minha famí-

Sr. Presidente, essa experiência é muito gratifi- lia, pelo apoio incondicional que dela recebi em todos
cante. Temos pessoas de 99 anos sendo alfabetiza- os momentos de minha vida e, acima de tudo, a Deus,
das. Numa mesma turma o pai, o filho e o neto; o neto meu mestre supremo, que conduz meus passos e me
com cinqüenta e poucos anos, o filho com mais de 70 protege sempre.
e o pai com 99 anos. Sr. Presidente, passo agora à segunda parte do

Só isso, no entanto, não basta. Temos que en- meu pronunciamento, quando farei algumas conside-
frentar outro desafio, que é ampliar a oferta de vagas rações sobre a educação em nosso País.
no ensino superior federal, mesmo porque somos o Nenhum país do mundo, ao longo da História,
único Estado da Federação onde essa instituição não logrou desenvolver-se sem que priorizasse a educa-
está presente. ção, contando com trabalhadores profissionalizados

Rogo a Deus que a minha permanência nesta e adequadamente qualificados.
Casa possa de alguma forma contribuir para o fortale- Em verdade, é fácil constatar, com fundamento
cimento dessa luta, dando resposta aos anseios de em indicadores econômicos, que as diversas nações
nossos jovens, uma vez que, com a Universidade Fe- que integram o denominado Primeiro Mundo, além de
deral, lhes serão garantidas oportunidades de acesso outras asiáticas, investiram pesadamente na educa-
à formação superior e uma qualificação que lhes per- ção de seus jovens, tanto nos níveis básicos quanto no
mitirá melhor servir ao Estado e ao País. ensino superior, este último essencial para a difusão

Espero, também, colaborar na luta da mulher de nov?s conhecim~ntos tecnológi~os e científicos.
brasileira por melhores dias. • Tive a oportunidade, Sr. PreSidente, de estar na

.d' I Asia, na Coréia e na Malásia, e agora, recentemente,
Como e e conhecimento ~eral, a ~u he~ ~.ap~- em Cuba, onde pude verificar que as transformações,

s~r de todos os.avanços e conquistas - aln?a.e Iscn- as mudan as ocorrem a partir da educação.
minada, especialmente no trabalho. O propno IBGE ç . , ,
constatou, em recente pesquisa, que a renda das mu- No Brasl~, sem, embargo de todas as_dlflculda-
Iheres, nas seis principais regiões metropolitanas do des, a ~ducaçao esta melhorando em relaçao a algu-
Bra 'l . 67°/ da mascull'na Ou' me mas decadas passadas. No entanto, quando a com-

SI , e /0 • seja, para o smo - . f ' • d I 'd .
trabalho, o homem ganha a06 reais, contra apenas paraçao e elta com o~ palses .ese~vo VI ~s, especl-
543 do sexo oposto. al~ente no que diz respeito a q~ahdade ~a

. . mao-de-obra, estamos pessimamente Situados, pOIS
E fundamental que lutemos contra tamanha In- somos uma sociedade como dizia o educador Anísio

ju~tiça, e, no limite de minhas possibilidades, env~da- Teixeira _ que tivemos: esta semana, a honra de ho-
r:1 o me.lh~r de meus esforços em prol da emanclpa- menagear-, onde a educação ainda é um privilégio,
çao feminina. No entanto, Sr. Preside'nte, estamos enfrentan-

Desejo agradecer ao Senador licenciado Eduar- do esse desafio. Não existe avanço tecnológico e boa
do Siqueira Campos por me propiciar a oportunidade qualidade de vida sem educação integral.
de conhecer ~a~mas ~ o Tocantins, e .de colaborar A dura realidade mostra que o trabalhador brasi-
com sua admlnlstraçao na nova Capital. Isso me leiro é um dos menos escolarizados de todo o mundo.
transformo~ em uma ardorosa ~efensora ~o Estado, Temos a menor taxa de escolarização do Mercosul,
que aprendi a amar e que fl,dotel de coraçao. em média de quatro a cinco anos de estudo. No Para-

Agradeço ao povo do Tocantins, pela confiança guai, o trabalhador tem o dobro da escolarização bra-
em mim depositada e que me ensejou viver este mo- sileira; na Argentina, nove anos; nos Estados Unidos,
mento tão singular. na França e no Japão, a média fica entre doze e treze

Minha gratidão ao Governador Siqueira Cam- anos.
ROS, pela possibilidade que me concedeu de colocar Ora, em uma sociedade orientada por proces-
minha experiência a serviço da educação e por ensi- sos velozes de inovação, em um mundo cada vez
nar-me a sofrer junto ao nosso povo na busca de res- mais globalizado, onde é acirrada a concorrência en-
postas e realizações que resultem na melhoria de sua tre as nações, a qualificação intelectual e profissional
qualidade de vida. torna-se uma necessidade impericsa.
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A propósito, uma salutar parceria entre as em- sejam consagrados aos ensinos médio e superior a
presas e as instituições educacionais está surgindo, fim de que possam tornar-se realmente democráti-
pois, como asseverou Lívia Paes de Barros, do Acorda cos, ensejando acesso aos estudantes que concluem
Brasil, responsável pelas parcerias entre a sociedade os cursos de ensino de nível fundamental.
e o Ministério da Educação, os empresários estão per- A esta altura, e como sempre acompanhamos
cebendo que é necessário participar. Estamos vendo os assuntos relacionados com a educação em nosso
no Brasil um movimento de toda a sociedade nessa País, gostaríamos de recordar que nos idos de de-
conquista de uma educação de qualidade, percebendo zembro de 1997, quando foi realizado, em São Paulo,
que a educação é compromisso de todos nós. o simpósio "Os desafios da Educação brasileira no

Sabemos que no novo milênio os bens materiais, século 21", ocasião, aliás, em que D. Ruth Cardoso
a posse do petróleo, minerais e outras fontes de ri- recebeu o prêmio denominado "Professor Emérito",
queza vão ajudar, mas o mais importante para o de- os reitores das Universidades Federais ressaltaram a
senvolvimeQto é o potencial humano. O que vai deter- necessidade urgente de se permitir o acesso ao ensi-
minar o sucesso é o domínio do conhecimento, a mai- no superior a mais estudantes, mediante o aporte de
cr riqueza deste século, e a escola exerce um papel mais recursos financeiros para financiamento de suas
fundamental nesse processo. atividades, e também de novos modelos.

Se, co~mo se proclamou no Fóru'21 M~ndial so- Sem esse aporte de novos recursos, nosso sis-
bre ,Educaçao, ~eahzado no Seneg~l, n~o. ha nem ~a- tema de ensino superior continuará muito limitado em
v:ra dese~volvlmentos~m e:~ucaçaobasl,c~, tambem relação à dimensão e às demandas da sociedade
nao ha~era,pro~resso CientIfiCO e tecnologlco sem a brasileira, desproporção que urge seja reduzida. Nos
educaçao supenor. aproximadamente 5.500 cursos de ensino superior

O Brasil vem. priorizando o ensino fundamental atualmente existentes, são oferecidas vagas absolu-
por meio de diversas medidas. tamente insuficientes para os que concluem o ensino

Observamos em todo o País, Sr. Presidente, médio.
que essa prioridade ve~ t~ndo s.uce~so, princ~pal- Aliás, as 52 instituições federais de ensino supe-
mente no que se refere a unlversahzaçao do ensmo. riar reunidas em Brasília em dezembro de 1998 em

. No nos~? Estado do Tocantin_s, 97% das noss:s protocolo que firmaram para expansão do sist~ma
cnanç~s frequentam a escola. Estao for~ apenas 3 :0, universitário federal, ressaltaram que apenas 11 % da
q~e sao aquelas, q~~ moram em localidades mUIto população brasileira economicamente ativa tem nível
distantes, mas nos Ja estamos fazendo um trabalho superior contra 37% dos Estados Unidos e 57% do
para que tenham acesso à educação. Canadá:

Temos para nós ~ue a atenção e os recursos Assim, os presentes enfatizaram a premência
carre~dos para o ensino ~und~mental devem ser do aumento de oferta de vagas e de recursos finance-
mantidos, mas, a nosso ver, e mais do que hora deser. . r' r
d d 't . t - . 'do Iras para o ensmo supe 10.a a mUla maior a ençao aos ensmos me la e supe- . . . .
riar, que, como ressaltamos anteriormente, formarão Por ISSO, ~r.. Presidente, a mesma prJ~ndad,e
os profissionais qualificados de que o Brasil tanto tem que, com pleno eXlto, vem sendo dada ao ensino ba-
necessidade. sico precisa ser dada ao ensino superior, a fim de que

Notamos hoje I:Ima retração de matrículas no possamo~ enfrentar, com c?mpetênc!a, ~s desafios
ensino fundamental e um acréscimo acentuado no que a sociedade contemporanea nos Impoe.
ensino médio. A "onda jovem" que estamos vivemos No Tocantins, além de resgatar um compromis-
agora requer que maiores investimentos sejam feitos so constitucional- já que a criação de uma instituição
no ensino médio, na educação profissional e no ensi- pública de ensino superior está prevista nas Disposi-
no superior. ções Transitórias da Carta de 1988 - e de justiça, já

Sob esse aspecto, não resta dúvida de que o que somos o único Estado da Federação que não
MEC está atento e atuante. Estamos implantando a re- possui Universidade Federal, a criação da UFTO vem
forma do ensino médio estamos efetivando a Escola ao encontro da grande necessidade de formação de
Jovem do nosso País ~onsolidando as bases da edu- recursos humanos para o processo de consolidação
cação profissional e r~avaliando o ensino superior. e desenvolvimento no qual o estado está inserido.

Ocorre que apenas isso, embora seja muito em O dia 26 de maio de 2000 passa a ser um marco
comparação com a inércia de administrações anterio- na história da educação e do deservolvimento sacia-
res, não basta. É essencial que muito mais recursos econômico do Tocantins, por marcar o início do resga-
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te de um dos primeiros compromissos do Governo Os professores, pesquisadores e alunos da Uni.'
Fernando Henrique Cardoso com o novo estado. tins vêm Implementando expressiva produção técnr-:

Nessa data, o Presidente da República enviou, por co-científica. Temos aqui, em mão, documento oficial
meio da Mensagem nº 745, o Projeto de Lei nº 3.126 ao dessa instituição universitária que registra toda ess'a
Congresso Nacional, propondo a criação da Fundação produção acadêmica, que está à disposição dos Srs.
Universidade Federal do Tocantins. deputados e de quaisquer outros interessados. :

Neste momento, queremos tecer algumas bre- É preciso ressaltar, também, que a Unitins se
ves considerações sobre a futura Universidade Fede- faz presente junto à comunidade, interagindo com a
ral do Tocantins, cujo projeto de lei está em exame população por intermédio de projetos de difusão cul-
nesta Casa, e a atual UNITINS - Universidade Esta- tural e educacional, assim como por canais de exten'"
dual do Tocantins. são de eeRhecimento. Também foôo o material perti-

A Unitins originalmente foi criada pelo Decreto nente está em nosso poder, à disposição dos interes-
Estadual nº 250, de 1990, que teve por fundamento a sados.
Lei Estadual nº 136, também do mesmo ano. Em O fato, por conseguinte, Sr. Presidente, é que a
1996, foi transformada em fundação pública de direito Unitins detém, atualmente, não apenas um significati-
privado, com a denominação de Fundação Universi- vo patrimônio material, como também um inestimável
dade do Tocantins. Recentemente, em 29 de maio ú/- patrimônio cultural e intelectual, configurado em seus
timo, por força da Medida Provisória nº 363. os cursos professores e alunos.
da Unitins passaram a ser gratuitos. Não podemos olvidar, a propósito, que a cons-

Sr. Presidente, necessitamos que a Unitins seja trução de uma outra estrutura física, também com r~~
incorporada à Universidade Federal que será criada. cursos da União, iria duplicar esforços, assim como
A Unitins está sediada em Palmas, e sua organização não dispomos de pessoal habilitado para as duas ins-
é estruturada no sistema multicampi, dispondo de oito tituições de ensino superior.
centros universitários em Palmas. Miracema, Aragua- A SRA. NAIR XAVIER LOBO - Nobre Deputada
ína, Tocantinópolis, Porto Nacional, Arraias, Gurupi e Nilmar Ruiz, V. Exª me concede um aparte?
Paraíso do Tocantins. A SRA. NILMAR RUIZ - Com todo o prazer,

A Universidade do Tocantins dispõe de recursos Excelência. " , ,"
de graduação de História, Geografia, Letras, Matemá- A SRA. NAIR XAVIER LOBO - Quero usar este
tica, Veterinária, Pedagogia, Agronomia, Zootecnia. microfone de apartes, nobre Deputada Nilmar Ruiz,
Administração, Normal Superior, Engenharia de AIi- que aqui representa o Estado do Tocantins e o Brasil,
mentos, Engenharia Ambiental (praticamente o único para dizer a V. EXª que o mesmo tema que a trouxe à
no País), Arquitetura, Economia, Ciências Contábeis, tribuna da Câmara dos Deputados hoje será tratadq
Comunicação Social. Ciência da Computação, Pro- por mim logo em seguida. Veja, Sr. Presidente. o
cessamento de Dados, Direito e Ciências Biológicas. quanto a educação preocupa as mulheres brasileiras:
Junto à Reitoria, há cursos de ~ós-graduação, em re- Aqui nós representamos o Brasil. os nossos estados.
gime especial e de extensão. E necessário reconhe- Neste momento saúdo a nobre representante do es-
cermos o trabalho que vem sendo desenvolvido pelos tado irmão de Goiás, Tocantins, pelo seu brilhantismo
professores e também pelos alunos da Universidade e sua luta pela educação no Brasil. Parabenizo-a pel!l
do Tocantins. pronunciamento de hoje, pelo alerta que traz a esta

Estão em andamento trabalhos da maior impor- Casa, ao nosso País, com sentido à educação, não só
t.ãncia, como o Projeto Saltimins e Saltimisa, para sal- ressaltando a importância do ensino fundamental,
vamento arqueológico no trecho da linha de transmis- mas também do ensino universitário. É bem verdade
são de energia de Imperatriz (MA), Miracema (TO) e que este Governo priorizou - e não haveria de set'di·
Samambaia (DF). Esse projeto visa ao estudo e à re- ferente em um Brasil q'Je traz ainda o crivo do analfa-
constituição da cultura e da ecologia humanas preté- betismo que nos humilha - o ensino fundamental.
ritas, por intermédio do resgate dos sítios arqueológi- Mas é bem verdade que V. Ex!! realça. no momer:tto
cos mais significativos. em que traz aqui a questão da Universidade Estadu~1

Outros trabalhos relevantes são os estudos icti- do Tocantins, a importância do ensino universitário.
ofaunfsticos da região da Usina Hidrelétrica do Lajea- Nobre Deputada Nilmar Ruiz, um dos temas de que
do; os estudos de flora e fauna na mesma usina, me- falarei na tribuna é a Universo, em Goiás, universida-
Ihoramento genético de hortaliças; pesquisas na área de que está carecendo da regulamentação do MEC e
de agropecuárias, dentre outros. que quer levar ensino aos nosso jovens, aos universi-



Gosto muito de lembrar, srª Presidenta, que a
pior violência que podemos sofrer é a banalização da
violência. O Brasil viveu esta semana um drama terrí
vel que se arrastou por horas e horas. Esse artigo
também faz um comentário sobre o assunto. Através
da televisão, uma tragédia entrou na casa de todos
nós, brasileiros. Refiro-me ao assalto e seqüestro de

Cada 'não' que o homem comum rece
be (não há vaga para ele na escola, não há
leito para ele no hospital, não há emprego
para ele na fábrica) cria dentro de cada um
o espaço para a revolta. Revolta que soma
da a outras leva ao desespero. Desespero
que mais cedo ou mais tarde leva à violên
cia para com os outros ou para consigo
mesmo."

Hoje, li na Folha de S.Paulo artigo do jornalista
Carlos Heitor Cony sobre o qual o brasileiro deve re
fletir. Nessa matéria, que me permito ler para transcri
ção nos Anais desta Casa, o jornalista faz uma refle
xão sobre um quadro dramático relativo a um assunto
que por várias vezes me trouxe à tribuna e move mio,
nhas ações aqui na Câmara dos Deputados.

Diz o artigo:

"É o pai que tenta matricular o filho na
escola e não há ~ala de aula nem professor.
É o jovem que chega ao mercado de traba
lho e simplesmente não há trabalho para
ele.
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tários. ,Eles abraçaram o campus da Universo, em Neste momento final do meu pronunciamento,
Goiás, fazendo uma reivindicação, um apelo patético quero solicitar a esta Casa que olhe com muito carinho
ao Sr. Ministro da Educação para que envie o registro a questão da federalização da Unitins, da criação da
9,a referida universidade, que é tão importante. Rece- nossa Universidade do Tocantins, entendendo, como
ba V .Ex as minhas congratulações pelo seu trabalho foi dito pela nobre colega, que é por meio da educação
nesta Casa e em favor do Tocantins, estado pujante que vamos mudar e ter a base para a construção ~e

que logo será a "bola da vez", irmão do Estado de Go- um país onde haja a verdadeira justiça social.
i~s. Parabéns pela luta de V. Exª pela educação nesta Era o que tinha a dizer.
Casa. Era o que tinha a dizer, corroborando as pala- O SR. PRESIDENTE (Philemon Rodrigues) -
vraS de V. E~ª a favor da educação. Concedo a palavra à nobre Deputada Nair Xavier,

A SRA. NILMAR RUIZ - Agradeço à Deputada Lobo.
Nair Xavier Lobo, do PMDB de Goiás. A SRA. NAIR XAVIER LOBO (Bloco/PMDB -

Prossigo. A exemplo do que já aconteceu quan- GO. Sem revisão da orad~ra.) - Sr. Presi~ente, Sras.,
ero da criação de outras universidades federais, tudo e Srs. De~utados,. como disse no aparte a nobre De-:
acbn'selha a que a Unitins venha a ser encampada puta~a Nllmar RUlz: representante do Estado-do To-
pel~iftJtura Universidade Federal do Tocantins. cantlns, venh~ ,aqUi, neste espaço que.o PMDB eAO
;" ,_ ' _, " . . Estado de GOlas me concederam na tnbuna da Ca-

D,e f~to, por uma ~ue~t~o_de loglca. e raclon~h- mara dos Deputados, para chamar a atenção da so-
d~ge, e ~~Ident~ q~e a mst,ltulçao de e~smo sup~,nor ciedade brasileira, que com certeza nos vê pela TV
f~~e,~?ll so ganhara ,com a .en~a.mpaçao. da Umtlns, Câmara, para alguns temas importantíssimos para o
PO!~ Iflcorporar~ toqo o patnmonlo matenal e cultural nosso País. Começo, então, pela educação no Brasil.
aqUe nos ref~rimos, dispondo, portanto, de toda a in-
fra-estrutura já implantada.

, Poderá, por conseguinte, ser maximi4ado seu
iiótencial no atendimento aos acadêmicos hoje vincu
lados à Unitins, e, para o Governo do Estado e a co
munidade tocantinense, haverá outra conseqüência
da maior relevância: a desobrigação da administra
ção 'estadual em manter, com seus limitados recur
só~, uma instituição universitária.

Assim, com a encampação, haverá mais investi
';'ent08 no ~,nsino médio e fundamental, que é obriga
ção constitucional do Estado, e tão essenciais para a
comunidade, ~~pecialmente a de baixa renda.

,Conclamamos nossos ilustres colegas para que
a'·proposição que cria a Universidade Federal do To
cantins tenha breve tramitação e que em seu texto
seja inserida disposição que permita a encampação
da Unitins, medida que atenderá, plenamente, aos re
clamos da sociedade tocantinense.

. A Universidade Federal, temos certeza, permiti
rá que o expressivo contingente de jovens tocantinen
s~s qüe concluem o ensino médio tenha possibilidade
de 'acesso à universidade.
l ,'- ,-
;, _ S,r. Presidente, Srs. Deputados, é imperioso

<;l.lI,e, .L!nidos, vençamos o grande desafio de nosso
te[Tlpo, que é o de ensejar uma educação abrangente
e" de qualidade à nossa população, colocando-nos
~~.o ~peflas na posição de uma Nação emergente,
tl)fi!.s l!la, de uma grande potência mundial. Postura
qMe, pÇ>r direito, nos pertence.
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ônibus no Rio de Janeiro, o qual fez mais do que uma ção e a saúde reverbera na violência do País. Temos
vítima fatal. A vítima que este acidente fez somos to- o dever de cumprir estritamente o que esta Casa vota
dos nós, que sabemos que é preciso, como disse a como prioritário para as contas públicas. Se há receita
nobre Deputada do Tocantins Nilmar Ruiz, investir vinculada obrigando que se gaste 30% com educação,
mais e mais na educação. Só a educação liberta o ser o que ainda considero pouco, há que ser cumprido.
humano. É ela que nos coloca princípios morais, valo- Neste momento, venho fazer alerta à população
res cristãos. Só ela pode, sobretudo, terminar com goiana. Como fiscal do povo que sou, eleita pelo
esse fantasma da violência. PMDB, que hoje está no dever de fiscalizar essas

Violência e educação se confundem no desafio contas, devo cobrar que isso não pode repetir-se.
enfrentado por nós políticos. Fazemos alertas com re- Administrar é um desafio para gigantes e competen-
lação ao cumprimento do nosso dever e à educação teso O povo não aceitará absolutamente que isso se
da Pátria. Cabe-nos, desta tribuna, chamar a atenção repita em Goiás. .
das autoridades constituídas no Executivo, em todos srª Presidenta, neste momento, somo meu ape-
os seus níveis: prefeitos municipais, governadores de lo, falando da educação do meu Estado, ao Ministro
Estado e Presidente da República. Paulo Renato, a quem tenho r:nuita admiração, porque

Neste momento, S~ Presidenta, ainda em se implantou um novo modelo de educação no nosso
tratando da educação brasileira, peço a atenção do País, para que não diga mais "não" à Universo. A Uni-
Governador do m~Estª.9o_,--Marco.Dl Perillo.-QmEllL JleIsoJern o....apoio dos centros acadêmicos dos estu-
partido, c PMDB~ em Goiás, é hoje oposição e tem o dantes e dos jovens do nosso Estado e de todas as
dever de, o tempo todo, cumprir a tarefa que o povo autoridades. Nesta tribuna da Casa todos os deputa-
nos delegou, que é fiscalizar. Quando se é mandado, dos do meu Estado falaram sobre o assunto. É preci-
pelo povo, para a Oposição, este cobra daqueles que so prestar atenção, quando estamos no Executivo,
a encarnam a fiscalização do poder constituído. O aos reclames populares. Acima das legendas partidá-
povo goiano fez com que a maior bancada se tornas- rias, Goiás prega a regulamentação e a regularização
se fiscal do atual poder constituído. pelo MEC da Universo.

O Tribunal de Contas do Estado fez ressalvas às Volto a esta tribuna para falar sobre educação e
contas do Governador Marconi Perillo. Eu me deterei sobre correção da violência. Que não se privem os jo-
a apenas no que tange à educação, porque julgo esta vens goianos de ver seus cursos regularizados. Essa
de vital importância para a emancipação do meu também é uma tarefa do Executivo Federal.
Estado e do meu País. Cumprindo essa tarefa, faço srª Presidenta, também elogio o Governo Fe-
um alerta ao povo goiano, ao Executivo do Estado de deral no que tange ao desenvolvimento do País e à
Goiás: o ponto salientado pelo TCE refere-se ao des- erradicação da violência no setor de transportes. Em
cumprimento do art. 158 da Constituição Estadual, Goiás, o nosso coordenador da bancada, o Deputa-
que fixa em, no mínimo, 30% da receita os gastos fei- do Pedro Chaves, costuma dizer a seguinte frase:
tos com a educação. "Somos estradeiros". Vivemos a geração em que o

No ano passado, de acordo com o balanço do Estado se emancipou pela construção das estradas.
Tribunal de Contas do Estado, o Governo gastou ape- Goiás era um Estado muito tímido, acan~ado - e V.
nas 26,90% com essa área. O TCE também fez uma Ex!! bem o sabe porque está no Tocantins, um Esta-
ressalva em relação à receita devida ao Fundo ~~ .Qe- do_d_esm~mbradQ do nosso, um..Estadojrmão .2y an....
senvolvimento do Ensino Fundamental, o Fundef. Se- tes de termos nossas estradas. A nossa malha rodo-
gundo o estudo, dos 239,52 milhões de reais repas- viária hoje é invejável. Tenho orgulho de dizer que foi
sados ao Fundo, 77,27% foram devidamente aplica- feita pelo nosso partido, o PMDB de Goiás. Os Sena-
dos, mas 5,49% foram gastos com despesas não en- dores Iris Rezende, Maguito Vilela e Mauro Miranda
quadradas no programa. Ainda de acordo com o pare- recebem neste momento os aplausos de quem re-
cer do Tribunal de Contas do meu Estado, em matéria presenta o povo goiano. Liderada por eles, orgu-
publicada hoje no jornal O Popular, 17,06 milhões de lho-me de seguir aqueles que construíram o meu
reais, o equivalente a 7,12%, foram apropriados inda- Estado.
vidamente pelo Tesouro Estadual. Quero falar das estradas brasileiras e homena-

É inaceitável, srª Presidenta, Srs. Parlamenta- geá-Ias na pessoa do Ministro Eliseu Padilha. Com
res, esse diagnóstico, que ainda será julgado pela esse conceito novo de transporte intermodal, o Minis-
Assembléia Legislativa do meu Estado e que mostra tre Eliseu Padilha há de deixar um marco para a Na-
o descaso com a educação. O descaso com a educa- ção brasileira, porque é um grande articulador dessa



Parabenizo o Relator do PPA, nosso nobre cole
ga Deputado Renato Vianna, que contribuiu imensa
ment~, para que o setor de transportes se consolidas
se no Brasil com a sua atuação como Relator do PPA.
O .C~ntro-Oeste foi contemplado com isso. O povo go
ian-o e ri povo brasileiro podem ter a certeza de que o
nosso desenvolvimento está assegurado por meio da
construção e recuperação do transporte intermodal,
corn.o.-ele foi contemplado no PPA.
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cadeia sistematizada dos diferentes modais de trans- O Deputado Barbosa Neto falou outro dia da tri-
portes no Brasil, quais sejam: rodoviário, ferroviário, buna, em Goiás, pela imprensa, ou em um discurso
fluvial, marítimo e aéreo. O objetivo desse sistema in- nos nossos encontros regionais de partido, e ressal-
termoda! é transportar a mercadoria porta a porta, uti- tou o valor dessas estradas, da implantação da Hi-
Iizando-se dos meios disponíveis, adequados e con- drovia do Corredor Araguaia-Tocantins, da constru-
fiáveis, reduzindo o tempo de trânsito e aumentando ção das eclusas do Corredor Araguaia-Tocantins
a eficácia do transporte. de Tucuruí; da construção de eclusas do Corredor

Esse sistema tem-se mostrado modernamente Araguaia-Tocantins de Lajeado, no rio Tocantins;
o mais eficiente, porque permite que se aproveitem as da adequação de trechos. rodoviários. no Corre~~r
vantagens comparativas dos diferentes meios de Leste da BR-153, de GOiás, Aparecida de GOla-
transporte. nia-Itumbiara; da adequação de trechos rodoviári

os neste corredor na divisa do Distrito Federal com
Meu estado, bem como o de 'Y. Exª, srª Presi- Goiás; na adequação de trechos rodoviários no Cor-

denta, precisam muito de estradas. E por isso que re- redor Araguaia-Tocantins, BR-OeO, Goiás; entron-
alço aqui as vantagens da gestão do Ministro Eliseu camento da BR-153, divisa do Distrito Federal,com
Padilha: assegurar a integração regional e a unidade Goiás.
nacional; compatibilizar os transportes com a pre- Isso-tudo, srª Presidenta, precisa ser ressalfa-
servação do meio'ambiente, nâ m-ãdlda em que não do, para que os goianos, ao me ouvirem desta tribu-
se concentrará em um só modal a atividade de trans- na, saibam que nenhum de nós, da bancada goiana,
porte, evitando-se assim que os efeitos negativos esquecemos as nossas origens de estradeiros, como
sóbre o meio ambiente - do qual somos defensores diz Pedro Chaves.
- sejam também concentrados; ampliar a competiti- Para consolidar a homenagem que faço ao Re-
vidáde do País no mercado internacional a partir de lator do PPA, trago também os nossos agradecimen-
'um siste'ma mais racional de transporte de seus pro- tos ao Deputado Renato Vianna pelo que ele contri-
dutos; assegurar que os usuários paguem pelos cus- buiu em relação à irrigação do nosso Estado e da re-
tos dos serviços prestados em regime de eficiência. gião.

Ao falar do Ministro Eliseu Padilha do trabalho Matéria ho~e publicada pela Folha de S.P~ulo
'. ' sobre a aprovaçao do PPA pelo Congresso NaCional

ardoroso que vem realizando em prol do setor dos informa que o PPA concedeu verbas para cinco esta-
transportes no País, não posso deixar de destacar o dos e para o Centro-Oeste.
Deputado Barbosa Neto, Presidente da Comissão de Q t t - d d. _ ,ueroapresen ar ou ra versao e que a espe-
Vtaçao e Tra~sportes de~ta Casa..Para nos, que so- sa cresce 23,5 bilhões, contrariando o Governo.
mo~ estradel~os, para nos, que VIr~OS o Estado de Embora o Deputado Renato Vianna tenha vindo do
GOiás emancipar-se pela construçao da sua malha sul do Brasil, que é o Primeiro Mundo do Brasil, perce-
rodoviária e que agora se desafia na ferroviária, é mu- beu no seu trabalho, com sensibilidade de Parlamen-
ito importante que tenha chegado à Presidência da tar e de representante do povo, as diferenças regiona-
Comissão de Viação e Transportes desta Casa um is brasileiras.
--9~an..o_e_um peemedebista, -um jovem eeputado;--que - O jornalista que escreveu essa matéria com
vem levantando a sua voz em prol do desenvolvimen- certeza não se lembrou de que a Constituição deter-
to do Brasil, em prol do desenvolvimento do nosso mina a obrigação de o Centro-Oeste, por ser mais
Centro-Oeste. pobre, receber 20% do total que o Brasil recebe para

irrigação. O Relator apenas cumpriu um preceito
constitucional, defendendo-o, por meio de dois des
taques desta Deputada, destinando para a irrigação
de Goiás recursos da ordem de 20 milhões e para a
irrigação do Centro-Oeste, 1Omilhões. O meu desta
que foi apenas um lembrete e um instrumento para
que o Relator Deputado Renato Vianna, pudesse a
tempo aplicar a constitucionalidade ao seu relatório.
S. Exª realizou brilhante trabalho em prol do deseIh-
volvimento do Brasil no período de 2000 a 2003, exa~



APRESENTAM PROPOSiÇÕES OS
SENHORES:

_ r

VI - PROPOSIÇOES

A SRA. PRESIDENTA (Nilmar Ruiz) - Apresen
tação de proposições.

Os Srs. Deputados que tenham proposições a
apresentar queiram fazê-lo.
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tamente O do PPA, que traça as obras e metas para o leira seja mais ética, mais dinâmica, mais honesta e
Brasil nesse período. mais empreendedora.

Esse é o comentário que desejo fazer sobre Acredito que é a nossa vez, somos a bola da
essa matéria. Há o cumprimento de um preceito cons- vez. Queremos que a sociedade, os nossos filhos, os
titucional; o Relator agiu muito bem e com muita pro- nossos netos e bisnetos possam sonhar muito mais
priedade, defendendo a Constituição e o pobre povo do que sonhamos e viver a justiça social, a favor da
goiano. qual estamos trabalhando. Não podemos desanimar

Em Águas Lindas, a água ainda chega em cami- diante de momentos em que sentimos o caos instala:
nhões-pipa. O nosso Estado padece com a falta de ir- do, como aquele momento gravíssimo no Rio de Ja..
rigação, e temos projetos importantíssimos em Flores neiro, quando os lares brasileiros assistiram a ,cenas
de Goiás, Luís Alves e Cristalina, que com certeza po- de violência que muito nos chocaram. _,
derão continuar por meio da locação de recursos do -É por meio do esforço da constituição de novas'
PPA pelo Deputado Renato Vianna, a quem, em legislações, do cumprimento das nossas obrigações,'
nome do Estado de Goiás e da região Centro-Oeste, de ações do Governo - hoje li nos jornais que a Orga.'
agradeço e parabenizo desta tribuna. nização Jaime Câmara, a quem quero parabenizar':

srª Presidenta, estamos no momento de elei- promove um convênio com universidades com vistas à
ções municipais. O povo brasileiro decidirá por meio edl:lcação no nosso Estado -, que poderemos, cada
das urnas, do voto democrático, quem será seu novo um de nós, que fazemos a nossa Pátria, empreender a
representante no Município, quem serão seus novos favor de um novo modelo de paz e de justiça social
vereadores. O Brasil faz uma reciclagem da ética na para alcançar a tão sonhada sociedade justa. '
política, do novo conceito do modelo político, do desa- srª Presidenta as mulheres têm muito a contri-
fio que temos em a?ertar. na es~o~ha dos noss~s go- buir. Mediante a bus~a de um mandato, ou para Prefe-
vernantes, porque e por Intermedlo dessa confiança ita ou para Vice-Prefeita ou para Vereadora é que
que entregamos o destino da Nação. A política traça ne~te momento podemos' avançar. '
os rumos de uma sociedade.

Congratulo-me com todas as mulheres que co- Então, deixo aqui o meu estímulo, o meu próprio
locam os seus nomes à disposição das urnas munici- exemplo. Vim da dificuldade, da luta, mas hoje con-
pais. Eu, como V. Exª, temos de lutar para que o poder quistei um espaço importante. Estou fazendo. como
vista mais saias, porque entendemos que a socieda- naquele conto em que à andorinha, em um incêndio
de brasileira precisa do pensamento feminino na na floresta, alguém pergunta: liA senhora pretende
mesa das decisões. . apagar o incêndio?" E a andorinha responde: "Não.

Tenho a honra e o privilégio de, neste discurso Estou apenas fazendo a minha parte". É essa a minha
de 25 minutos, dirigir minhas palavras às mulheres parte. Com esses assuntos que trago, espero estar
que me ouvem; às mulheres .qu~ pensam em mod~i- cumprindo, em nome do povo goiano e do povo brasi-
car as estruturas com que se indignam e com que nao leiro srª Presidenta o meu dever.
pactuam; às mulheres que querem mudança; às mu-' ,
Iheres que querem participar das decisões do País e Muito obrigada.
contribuir com a sua sensibilidade de mãe; às mulhe- Durante o discurso da srª Nair Xavier Lobo, o Sr.
res que querem a paz; às mulheres que querem a éti- Philemon Rodrigues, § 2º do artigo 18 do Regimento
ca e o fim da corrupção na política; às mulheres que Interno, deixa a cadeira da presidênGia, que é ocupa-
querem o fim dos impostos cruéis que o povo paga; e
às mulheres que querem ver o Brasil no Primeiro da pela srª Nilmar Ruiz, § 2º do artigo 18 do Regimen-
Mundo. Que se encorajem e apresentem os seus no- to Interno.
mes, que não pensem no poder econômico que tanto
nos falta, mas que avancem com as suas idéias, com
a sua coragem, com a sua sensibilidade.

Nobre srª Presidenta e mulheres que me ouvem
desta tribuna, hoje podemos comemorar no Brasil, no
início do milênio, porque pesquisa feita pela Vox Po
puli nos incentiva a concorrer às urnas, pois mostrou
que a sociedade brasileira está sepultando o precon
ceito contra a mulher, acreditando que a mulher brasi-



Não há oradores inscritos.

VIII - ENCERRAMENTO

VII - COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES

A SRA. PRESIDENTA (Nilmar Ruiz) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

A SRA. PRESIDENTA (Nilmar Ruiz) - Encerro a
sessão, antes, convocando outra para a próxima se
gunda-feira, dia 19, às 14 horas.
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MAURO BENEVIDES - Projeto de Lei que alte- mi-árido setentrional nordestino, atualmente em fase
'ra o art. 43 do Código de Defesa do Consumidor. de elaboração pela referida Pasta.

Projeto de Lei que acrescenta § 6º ao art. 43 da Lei A SRA. PRESIDENTA (NHmar Ruiz) - Passa-se
nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor. ao horário de

WELLlNGTON DIAS - Requerimento de informa
'ÇÕes ao Sr. Ministro do Trabalho e Emprego sobre proje
tos desenvolvidos com recursos do FAT nos Municípios
de Uberlândia e Araguari, Estado de Minas Gerais.

JOSÉ ROCHA - Indicação ao Sr. Ministro da
Integração Nacional de realização de estudos sobre a
possibilidade de transposição de água da bacia hidro
gráfica do Rio Tocantins (Rio do Sono) para o rio São

Francisco, concomitantemente aos estudos de trans
posição de água do rio São Francisco para o se-

, ,

AVISOS
PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE

EMENDAS OU RECURSOS

I-EMENDAS

1.1 PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
(Ato da Mesa "SI 177/69)

N° 135/00 (PODER EXECUTIVO) - Autoriza os
Estados e o Distrito Federal a legislar sobre
questões espec(ficas de desapropriação para
fins de reforma agrária. e dá outras

" providências.
Prazo de tramitaçao na CiJmaTa dos Deputados
(8ft. 64, § 1° da ConstituiçlJo Federal): 27-08-00
DECURSO:3-SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21-06-00

11 :- RECURSOS

1.CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE
COMISSÃO (Art. 24, 11)

, PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
(art. se. §1 Q )

INTERPOSiÇÃO DE RECURSO:
(art. 58. §38 combinado com art.132, §28 )

·1.1 ~OM PARECERES FAVORÁVEIS

PROJETOS DE LEI:

N° 1.964-A/99 (SENADO FEDERAL) - Dispõe sobre
a prioridade nos procedimentos a serem
adotados pelo Ministério PClbllco a por outros
órgãos, a respeIto das conclusões das
comissões parlamentares de Inquérito.

DECURSO: 4- SESSÃO
'ÚLTIMA SESSÃO: 20-06-00

,Na 3.251-BI97 (OSMÂNIO PEREIRA) - Dispõe sobre
o desmembramento dos Conselhos Federal e
Regionais de Fisioterapia e Terapia

, Ocupacional.
DECURSO:4-SESSÃO
OLTIMA SESSÃO: 20-06-00

Na 4.734-Al98 (PAULO LIMA) - Dispõe sobre a
Infonnatlzação, no âmbito da Lei n R 6.015, de
31 de dezembro de 1973 - Lei de Registros
Públicos - da escrituração cartorárla através
de discos ópticos e optomagnétlcos ou em
outros melas reconhecidos como legais. sem
prelu(zo dos métodos atualmente
empregados.

DECURSO:4~SESSÃO

ÚLTIMA SESSÃO~20-06-00

Na 642-C/99 (PODER EXECUTIVO) - Acresce
diSpositiVOS à Lei n" 9.020. de 3D de março
de 1 995, que dispõe sobre a implantaçao. em
caráter emergencial e provIsório, da
Defensoria Pública da União.

DECURSO: 3 8 sessÃo
ÚLTIMA sessÃo: 21-06-00

Na 2.623-A/96 (ZULAlÊ COBRA) - Altera o art. 31 da
Lei n R 9.099, de 26 de setembro de 1995, que
"dispõe sobre os iulzados especiais ceveis e
criminaiS e dá outras providências."

DECURSO: 3 D SESSÃO
OLTIMA sessÃo: 21-06-00

Na 996-B/99 (SENADO FEDERAL.) - Dispõe sobre a
criação do "Dia Nacional do Choro" e dá
outras providências.

Obs.: apensado a este o PL n" 906/99, com parecer
pela rejeIção na Comissão de Educação. Cultura e
Desporto.
DECURSO:2-SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 23-06-00

PRO.JETOS DE DECRETO LEGISLATIVO:

N° 248-A/99 (COMISSÃO DE CI~NCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
lNFORMÁTtCA) - ApfOva o ato que reno"a à
concessão outorgada à Sociedade Rádio
Dlfusora Lucélla Ltda.. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Lucélla. Estado de São Paulo.

DECURSO:4-SESSÃO
ÚLTIMA SEssAo: 20-06-00

Na 436-A/00 (COMISSÃO DE Clt:,!'ICIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇAO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que autoriza
a Associação de Amigos e Moradores de
Brasnorte - AAMB a executar se,""iço de
radiodifusão comunitária, na localidade de
Brasnorte. Estado de Mato Grosso.

DECURSO: 4- SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 20-06-00

N° 446-AfOO (COMISSÃO DE CI~NCIA. E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que autoriza
a Associação Comunitária Cultural e Artfstlca
de Pratlnha a executar serviço de
radiodifusão comunitária, na localidade de
Pratinha. Estado de Minas GBra\s.

DECURSO:4-SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 20-06p OO
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N° 2.391100 (PINHEIRO LANDIM) - Dispõe sobre o
seguro-educação e dá outras providências.

DECURSO:2"SESSAO
ÚLTIMA SESSÃO: 23-06-00

PROJETOS DE LEI:

N° 431-A/OO (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMlINlCAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que outorga
permissão à Rádio Excelsior Ltda., para
explorar serviço de radiodIfusão sonora em
1reqüência maculada, na localidade de Nova
Andradina, Estado de Mato Grosso do Sul.

DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21-06-00

concessão outorgada à Rádio Universitária
MetrC'politana Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Brasília, Distrito Federal.

DECURSO:3ê SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21-06-00 .

N° 429-AJOO (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que outorga
permissão à Rádio Mundial FM de Toledo
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na
localidade de Toledo, Estado do Paraná.

DECURSO: 3i -SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21-06-00

.
427.A/OO (COMISSÃO DE CIÊNCIA E

TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a

N° 478-AJOO (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que outorga
permissão à Fundação Franci$co Cambraia,
para executar serviço de radiodifusão sonora

N0 421-AJOO (COMISSÃO DE CIÊNCIA E em freqüência modulada, com fins
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E exclusivamente educativos, I)a cidade de
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a Itapecerica, Estado de Minas G.erais.
permissão outorgada à Fundação Nossa DECURSO: 1il SESSÃO
Senhora da Penha do Espírito Santo, ÚLTIMA SESSÃO: 26-06-00
originariamente outorgada à Rádio Difusora •
de Cariacica Ltda., para explorar servIço de 1.2 COM PARECERES, QUA.NTO -AO MÉRITO,
radioàifusão sonora em freqüência· CONTRÁRIOS (Art. 133)
modulada, na cidade de Vitória I Estado do
Esp{rito Santo.

DECURSO: 3D SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21-06-~O

N° 420-AJOO (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a
concessão outorgada à Rádio Cultura de
Divin6polis Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Divinópolis, Estado de Minas
Gerais.

DECURSO:3!SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21-06-00

N° 430-AJOO (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a
concessão outorgada à Fundação Nossa
Senhora da Penha do Espírito Santo, para

N° 368-Al99 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E explorar serviço de radiodifusão sonora em
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO' E ' onda média, na cidade de Cariacica, Estado
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a ' do Espírito Santo. .
concessão outorgada à Bariri Rádio Clube DECURSO: 3i SESSÁO
Ltda.. para explorar serviço de radiodifusão ÚLTIMA SESSÃO: 21-06-00
sonora em onda média, na cidade de Bariri,
Estado de São Paulo.

DECURSO: 3s SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21-06-00

N° 174-A/99 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a
concessão outorgada à Rádio Zequinha de
Abreu 1 • ...ia.. para, explorar serviço de
rad'''lolfusão sonora em onda média, na
cid,: Je de Santa Rita do Passa Quatro,
Ef-- .:-do de São Paulo.

DECURSO:3ªSESSÃO
LJI:TIMA-sFSSÃ<?:'~O

N° 177-AJ99 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORíJ1ÁTICA) - Aprova o ato que outorga
permissão à Flash FM Radiodifusão Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na localidade de
Cosm6polis, Estado de São Paulo.

IOÉclJR~3~SESSÁO

ÚLTIlVlA SESSÃO: 21-06-00
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2. CONTRA PARECER TERMINATIVO DE
COMISSÃO - ART 54
SUJEITAS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO EM
APRECIAÇÃO PRELIMINAR (art. 144)
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
(art. 58, § 1e)
INTERPOSiÇÃO DE RECURSO:
(art. 68, § 3!! combinado com art.132, § 2Q)

[2.1 PELA INCONSTITUCIONALIDADE ElOU
INJURIDICIDADE OU INADMISSIBILIDADE

PROJETO DE LEI:

~o 1.517, DE 1996 (JOSÉ COIMBRA) - Altera a Lei,
nº 6.454, de 24 de outubro de 19n, que "dispõe
.sobre a denominação de logradouros, obras, serviços
,le monumentos públicC?~. e dá outras providências.
DECURSO: 29 SESSAO
ÚLTIMA SESSÃO: 23·06-00

3. CONTRA DECLARAÇÃO DE
PREJUDICIALIDADE (Art. 164. § 1°)
SU~EITOS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO,
APOS OUVIDA A CCJR (art. 164, § 2!! e § 3!!)
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
(art. 164, § 2!!)

PROJETO DE LEI:

N° 564/1999 (MARIA LÚCIA, • Dá nova redação ao
• art. 52 da Lei nll 9496, de 11 de setembro de

1997. que "estabelece critérios para ~

consolidação, assunção e o refillanciamento,
pela Jnião, da dfvida póblica mobiliária e
outras que especifica. de responsabilidade
dos Estados e do Distrito Federaln.(E seu
apensado: PL. nll 1.556/99 do Dep. Ricardo
Ferraço).

'""r:: '':'~JRSO: 2!l SESSÃO
UL.liMA SESSÃO: 23-06·00

RELAÇÃO DE DEPUTADOS INSC~ITOS PARA O
GRANDE EXPEDIENTE DO MÊS DE JUNHO

19 28
• feira 15:00 Eduardo Seabra

15:25 Paulo Octávio
15:50 Ronaldo Vasconcellos
16:15 Lúcia Vânia
16:40 Pedro Fernandes
17:05 Pedro Celso
17:30 Almir Sá
17:55 Valdir Ganzer
18:20 Aloizio Mercadante

20 31·feira 15:00 Silas Câmara
15:25 Nilo Coelho

21 48·feira 15:00 Roberto Rocha
15:25 José Aleksandro

23 61·feira 10:00 Rainel Barbosa
10:25 Rubens Bueno
10:50 Vanessa Grazziotin
11:15 Evandro Milhomen
11 :40 Vittorio Medioli
12:05 Coriolano Sales
12:30 Agnaldo Muniz
12:55 Sérgio Reis
1:3:20 Wellington Dias

26 21
• feira 15:00 Nelson Otoch

15:25 Veda Crusius
15:50 Ronaldo Cezar Coelho
16:15 Osvaldo Sobrinho
16:40 Themfstocles Sampaio
17:05 Antonio Kandir
17:30 José Thomaz NonO
17:55 Fátima Pelaes
18:20 Nilson Mourão

27 38·feira 15:00 José Carlos Elias
15:25 Félix Mendonça

28 43 ·feira 15:00 NUton 8aiano
15:25 Gerson Peres

29 58-feira 15:00 Jorge Bittar
15:25 Oscar Andrade

30 68·feira 10:00 Dr. Rosinha
10:25 Lamartine Posella
10:50 Udson Bandeira
11 :15 Mauro Benevides
11 :40 Eduardo Campos
12:05 Sadu Picanço
12:30 José Carlos Vieira
12:55 Alceste Almeida
13:208. Sá
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I • COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA E
~

POLlTICA RURAL

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 48 sessão
Última Sessão: 20/06/00

Substitutivo (art. 119, 11 e § 1°)

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

PROJETO DE LEI Ne 3.636·Al97 • do Sr. Roberto
Pessoa - que "obriga a realização de exames
laboratoriais, por amostragem, nos produtos
agropecuários nacionais e importados, a fim de detectar
excessos de resfduos de agrotóxicos·.
RELATOR: Deputado CARLOS BATATA

COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E

~

INFORMATICA

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso:5a Sessão
Última Sessão: 19/06/00

Projetos de Lei (art. 119, I e § 1°)

PROJETO DE LEI Nll 2.300/00 - do Sr. Clementino
Coelho· que "modifica a Lei n9 9.279, de 14 de maio de
1996, que 'regula direitos e obrigações relativos à
propriedade industrial', estendendo a proteção conferida
pelo registro de marca ao seu uso na Internet".
(Apensado: PL n9 2.535/00)
RELATOR: Deputado JOÃO ALMEIDA

PROJETO DE LEI N1l2.401-A/OO· do Sr. José Ronaldo
• que "acrescenta o art. 182-A à Lei n2 9.472, de 16 de
julho de 19971

•

RELATOR: Deputado PAULO OCTÁVIO
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PROJETO DE LEI NR 2.719/00· do Sr. Djalma Paes - PROJETO DE LEI NI! 1.221-A/95 - do Sr. João Cóser.
que "estabelece a obrigação, para as emissoras de que "dispõe sobre a obrigatoriedade de apresentação
rádio e de televisão, de divulgarem listas de foragidos de certidões negativas de débito relativas à Infração
da Justiça". ambiental, nos atos de transmissão de imóveis".
RELATOR: Deputado NEUTON LIMA RELATOR: Deputado AYRTON XERÊZ

PROJETO DE LEI NIl 2.864100 - do Sr. Luiz Sérgio - que
"dispõe sobre o cancelamento da cobrança de valores
qlJestlonados pelo usuário dos serviços de telefonia".
RELATOR: Deputado PAULO OCTAVIO

PROJETO DE LEI NIl 2.898/00 • do Sr. João Caldas •
que "dispõe sobre a vedação às prestadoras de serviços
de telecomunicações de utilizar números de código
coincidentes com os mjmeros de Partidos Políticos
Brasileiros"•
RELATOR: Deputado LEO ALCÂNTARA

Substitutivo (art; 119j 11 e.§1°).

A PROP.OSIÇA'o ABAIXO SOMENTE RECEBERA
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

PROJETO DE LEI NR 5.676190 - do Sr. Eduardo Jorge·
que "disJlóe sobre a obrigatoriedade da apresentação,
de programas. t~levislvos que, possibilitem aos
deficientes auditivos 'a sua compreensã'o". (Apensados:
PLs nia 1.476/96. 2.092196, 3.955/97, 4.527/98,
1.729199, 2.527/00 e 2.633/00)
RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES

ÇOMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA EDE REDAÇÃO

AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SeSSÕES)

Projetos de Lei (art.119, I)

Decurso: :fi Sessão
Última Sessão: 21/06/00

-A - Da-Análise da Constitucionalidade!
Juridieidade e Mérito:

PROJETO DE LEI N2 56-Al95 - da Sra. Rita Camata·
que "altera o artigo 14 do Decreto-Lei nO 58, de 10 de
dezembro de 1937, que "dispõe sobre o loteamento e a
venda de terrenos para pagamento em prestações·.
RELATOR: Deputado OSVALDO SOBRINHO

PROJETO DE LEI N° 352195 • da Sra. Laura Carneiro·
que "permite o registro de união, como casamento, após
cinco anos de vida em comum, e dá out'a&
providências".
RELATORA: Deputada ZUL.AI~ COBRA

PROJETO DE LEI NR 1.2n195 - do Sr. Nilmário Miranda
• que "acrescenta dispositivo à parte geral do Cóáigo
Penal, relativo às circunstâncias agravantes".
(Apensado o PL nll 1.474/96)
RELATOR: Deputado JOSÉ ROBERTO BATOCHIO

PROJETO DE LEI NR 1.471-8196 • do Sr. Augusto
Nardes • que "dispõe sobre a criação da duplicata rural,
sua vinculação à nota do produtor rural e dá outras
providências"•
RELATOR: Deputado AUGUSTO FARIAS

PROJETO DE LEI N2 1.550/96 - do Sr. Celso
Russomanno - que "altera a Lei nll 9.049 de 18 de maio
de 1995, que "faculta o registro, nos documentos
pessoais de identificação, das Informações que
especifica". (Apensados os Pls nIls 1.690196; 1.871/96;
1.906196; 3.518/97 E 1.619/99)
RELATOR: Deputado LUCIANO BIVAR

PROJETO DE LEI NII 1.622-Al96 - do Sr. Salvador .
.Zlmbaldi - que ·altera a Lei nll 8.009, de 29 de março de
1990', -que "dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de
ramOia". (Apensados os PLs nll 2.368196; 2.671/96 e
3.493/97)
RELATOR: Deputado NELSON MARCHEZAN

PROJETO DE'LEI Nll,1.829/96· do Tribunal Superior do
Trabalho • que "altera a redação de art. Bll da. Lei na
8.474, . de 20 de outubro de 1992, que trata da
composição e organização interna do Tribunal Regional
do Trabalho da 10!! Região, com sede em Brasma-DF, e
dá outras providênciâs·.
RELATOR: Deputado GERALDO MAGELA

PROJETO DE LEI NlI 2.158-A/96 • do Sr. Jaques
Wagner - que ·suspende o processo de execução dos
contratos de financiamento celebrados a partir de 1986
no âmbito do Sistema Rnanceiro da Habitação·.
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA

PROJETO DE LEI NR 2.300/96 - do Sr. Jair Bolsonaro •
que "suprime o Inciso VI do artigo 28 e altera o inciso 11
do artigo 30 da Lei nR8.906, de 4 de julho de 1994, que
"dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos
Advogados do Brasil - OAB". (Apensados os PLs nR
926199; 3.755/97 e 4.529/98)
RELATOR: Deputado JOSÉ ROBERTO BATOCHIO

PROJETO DE LEI N2 2.347196 - do Sr. Augusto Nardes
• que "toma impenhoráveis os bens das microempresas
e pequenas propriedades rurais".
RELATOR: Deputado GEOVAN FREITAS

PROJETO DE LEI NlI 2.394196 • do Sr. Augusto Nardes
- que ·altera o Decreto-lei nll 3.689, de 3 de outubro de
1941 - Código de Processo Penal, ampliando a
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legislação para intentar ação penal privada subsidiária e
dá outras providências."
RELATOR: Deputado RICARDO FIÚZA

PROJETO DE LEI NI! 2.532196 - do Sr. Serafim Venzon
- que "altera o inciso 11I do artigo 267 da Lei nl! 5.869. de
11 de janeiro de 1973, que "institui o Código de
Processo Civil", prevendo a extinção do processo
somente quando o autor abandonar a causa por mais de
90 dias".
RELATOR: Deputado RICARDO FIÚZA

PROJETO DE LEI NI! 2.782/97 - do Sr. José de Abreu·
que "atribui valor de documento de identidade à Carteira
de Terapeuta HoUstlco":
RELATOR: Deputado IEDIO ROSA

PROJETO DE LEI NI! 2.812197· do Sr. João Plzzolatti •
que "dispõe sobre a sucessão testamentária".
(Apensado o PL 1.954199)
RELATOR: Deputado RICARDO FIÚZA

PROJETO DE LEI NI! 2.813197 - do Sr. João pjzzolatti·
que "altera o art. 262 da Lei nl! 5.869, de 11 de janeiro
da 1973, que "Institui o Código de Processo Civil".
RELATOR: Deputado RICARDO FIÚZA

PROJETO DE LEI NI! 2.861-A/97 - do Sr. Aldo Rebelo 
que "proíbe a exigência de declaração de idade em
currículo profissional e determina outras providências".
RELATOR: Deputado SÉRGIO MIRANDA

PROJETO DE LEI Nl! 2.925/97 • do Sr. Jair Bolsonaro 
que "altera a Lei nl! 4591, de 16 da dezembro de 1964,
que "dispõe sobre o condomrnio em edificações e as
Incorporações imobiliárias", no caprtulo referente à
Assembléia Geral".
RELATOR: Deputado GEOVAN FREITAS

PROJETO DE LEI N9 3.041-A/97 - do Sr. Augusto
Nardes - Que "altera o art. 327 do Decreto-Lei nll 2.848,
de 7 de dezembro de 1940 • Código Penal".
RELATOR: Deputado NEY LOPES

PROJETO DE LEI NIl 3.283/97 - do Sr. Paulo Lustosa
que "altera dispositivos do art,31l da Lei nl! 9.099, de
26de setembro de 1995, que dispõe sobre os Juizados
Especiais Cfveis e Criminais e dá outras providências,
ampliando a sua alçada". (Apensados os PLs nl!s
3.914/97; 3.947/97; 4.000/97; 4.021197; 4.275/98 e
4.404/98) ,
RELATOR: Deputado RICARDO FIUZA

PROJETO DE LEI NIl 3.289-Af97 • do Sr. Feu Rosa 
que "dispõe sobre a responsabilidade civil e criminal das
pessoas naturais e jurrdlcas que doam alimentos·.
RELATOR: Deputado NEY LOPES

PROJETO DE LEI NlI 3.367/97 - do Sr. Augusto Nardes
• que "acrescenta os §§ 111 e 211 ao art. 57 da Lei nl!
6.245. de 18 de outubro de 1991, que dispõe sobre as
locações dos imóveis urbanos e os procedimentos a
elas pertinentes". ,
RELATOR: Deputado JUTAHY JUNIOR

PROJETO DE LEI NIl 3.371/97 - da Sra. Marinha Raupp
- que "acrescenta dispositivos ao art. 259 da Lei nll

5.869, de 11 de janeiro de 1973, que institui o Código de
Processo Civil".
RELATOR: Deputado RICARDO FIÚZA

PROJETO DE LEI NIl 3.373/97 • da Sra Marinha Raupp
• que "altera o art. 936 da Lei nll 5.869. de 11 de janeiro
de 1973, que Institui o Código de Processo Civil".
(Apensado o PL n2 2.881/oo)
RELATOR: Deputado RICARDO FIÚZA

PROJETO DE LEI NI! 3.462-A/97 - da Sra. Zulaiê Cobra
- que 'dispõe sobre a legitimação de posse em terras
devolutas e dá outras providências".
RELATOR: Deputado RENATO VIANNA

PROJETO DE LEI N9 4.539/98· do Sr. Aécio Neves 
que "altera o art. 31 da Lei nll 9.099, de 26 de setembro
de 1995".
RELATOR: Deputado SÉRGIO MIRANDA

PROJETO DE LEI NI! 4.700-A/98 - do Sr. Paulo Paim 
que "altera dispositivos da Lei n" 8.213, de 24 de julho
de 1991 a dá outras providências·.
RELATOR: Deputado INAlDO LErTÃO '

B • Da Análise da Constitucionalidade e
Juridicidade (art. 54, I):

PROJETO DE LEI N9 1.860-B/91 • do Sr. Luiz Moreira'
que "dispõe sobre as tarifas de bilhetes de passagem
aérea".
RELATOR: Deputado EDUARDO PAES

PROJETO DE LEI Nll 3.119-B/92 - do Sr. Wemer
Wanderer - que ·completa os critérios para a
identificação dos Estados e Municrpios que fazem jus à
compensação financeira, pelo aproveitamento de
recursos hrdricos para fins de geração de energia
elétrica, ou aos "royalties" devidos pela Italpu Blnacional
ao Brasil. modificando as Leis nl!s 7.990, de 28 de
dezembro de 1990 e 8.001, de 13 de março de 1990·.
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES

I

PROJETO DE LEI N9 3.252-A/92 • do Sr. Salatiel
Carvalho - que "proíbe a exibição de filmes ou
programas de televisão com cenas de sexo e nudez e
dá outras providências'. (Apensado o Pl nll 462195)
RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES

PROJETO DE LEI NI! 3.272-A/92 - do Sr. Giovanni
Queiroz • que "altera o art. 8 da Lei 5.197, de 3 de
janeiro de 1967, que dispõe sobre a proteção à fauna e
dá outras providências". (Apensados os PLs n2 430/95
e 4.490/94)
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO

PROJETO DE LEI NI! 4.702-8/94 - do Sr. Eduardo Jorge
- que "dispõe sobre a criação da Farmácia Popular e dá
outras providências".
RELATÓRIO: Deputado EVILÁSIO FARIAS
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PROJETO DE LEI Nll 52195 - da Sra. Rita Camata - que
"acrescenta parágrafo único ao art. 393 da
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT".
RELATOR: Deputado JOSÉ ANTON10 ALMEIDA

PROJETO DE lEI NII 51·Al9S - da Sra Rita. Camata 
que -altera a redação do parágrafo 5ll• do artigo 28, 'da
Lei nIl 8.212. de 24 de julho de 1991. que "dispõe sobre
a organiZação da Seguridade Social. institui Plano de
Custeio e dá outra6 providências". (Apensados os PL
nlls 367195 e 671/95)
RELATOR: Deputado LUCIANO BIVAR

PROJETO DE LEI N2 298·8195 - do Sr. Paulo Gouvêa •
que "dispõe sobre a classificação Indicativa de
diversões e espetáculos pl1bllcos. programas de rádio e
televisão e filmes oferecidos para venda ou locação. e
dá outras providências·. (Apensados os PLs nts
752195; 1.053195 e 1.347195)
RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES

PROJETO DE LEI NII 311-8/95 - do Sr. Gonzaga
Patriota • que "inclui no Plano Nacional de Viação,
aprovado pela Lei n1l 5.917, de 10 de setembro de 1973,
a ligação rodoviária que especifica·.
RELATOR: Deputado JOSe. ANTÔNIO ALMEIEDA

PAOJETO DE LEI Nll 340-8195 • do Sr. Aloysio Nunes
Ferreira - que "institui a Carteira Nacional de Prevenção
do Câncer Ginecológico e Mamário".
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA

PROJETO DE LEI Nll 336·8/95 • da Sra. Fátima Palaes
- que -assegura à mulher, na condição de cabeça·do
casal ou chefe de famma. o direito de aquisição de
terras públicas"• '.
RELATOR: Deputado JOSE ANTONIO ALMEIDA

PROJETO DE LEI NII 338-A/95 - da Sra. Fátima Pelaes
• que "acrescenta parágrafo ao artigo 48 da Lei nll 8.213,
de 24 de julho de 1991. que "dispõe sobre os Planos de
Benefícios da Previdência Social e dá outras
providências". •
RELATOR: Deputado SERGIO MIRANDA

PROJETO DE LEI Ne 385·AI95 • do Sr. Agnelo Queiroz
• que "altera a redação do artigo 3l' da Lei nll 3.207, de
18 de julho de 1957, que "regulamenta as atividades
dos empregados vendedores, viajantes ou praclstas".
RELATOR: Deputado DR. ROSINHA

PROJETO DE LEI NR 5Tl-Al95 - do Sr. Ecinho Araújo 
que "permite a reversão de aposentadorias, nos casos
que especiflca-. _
RELATOR: Deputado AYRTON XEREZ

PROJETO DE LEI NII 584-8195 - do Sr. Fernando Ferro
- que "altera a redação dos artigos 111 e 211 da Lei nl
9.048 de 18 de maio de 1995, que "toma obrigatória a
existência de instrumentos de medição de peso nos
postos revendedores de gás JlqClefelto de petróleo para
uso doméstico"." (Apensados os PLs nll 861/95 e
1.152/95)
RELATOR: Deputado SÉRGIO MIRANDA

PROJETO DE LEI N2 1.130-Al95 • do Sr. Feu Rosa _
que -dispõe sobre a liberação da contribuição do
Técnico de Administração nos casos que menciona".
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES

PROJETO DE LEI NR 1.148-Al95 • do Sr. Zaire Rezende
• que "acrescenta parágrafo ao artigo 488 da
Consolidação das Leis do Trabaltlo. aprovada pelo
Decreto-lel nll 5.452. de 111 de maio de 1943. a fim de
alterar a jornada cJe trabalho durante o aviso prévio e
determina outras providências'.
RELATOR: Deputado OSVALDO SOBRINHO

PROJETO DE LEI Nll 1.149/95 • do Sr. Luiz Mainardi •
que 'estabelece fonna de tributação na importação de
mercadorias por pequenos comerciantes e dá outras
providências",
RELATOR: Deputado LÉO AlCÂNTARA

PROJETO DE LEI Nll 1.223-Al95 • do Sr. João Cóser 
que "acrescenta parágrafo ao artigo 3Rda Lei nll 5.859,
de 11 de dezembro de 1972, para fim de estender ao
empregado doméstico o direito a férias proporcionais,
na cessação do contrato de trabalho·.
RELATOR: Deputado JOS~ DIRCEU

PROJETO DE LEI Nll 1.257·8195 - do Sr. Valdir Colatto 
que "dispae sobre a prolbi9áo de estabelecimentos de
horários especiais". (Apensados· os PLs nls 1.523/96;
1.557/96 e 1.908/96) •
RELATOR: Deputado ANDRE BENASSI

PROJETO DE LEI NII 1.280-A/95 • do Sr. Luciano
Pizzatto - que ~acrescenta· dispositivo à Lei nll 6.874, de
3 de dezembro de 1980, que "atribui à empresa'
exploradora de serviços públicos de telecomunicações a
edição de listas telefônicas".
RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA

PROJETO DE LEI N9 1.388-B/95 - do Sr. JClllo Redecker
• que "crla o Programa de Segurança Veicular·
PROSEGVE, e dá outras providências",
RELATOR: Deputado ANDRÉ BENASSI

PROJETO DE LEI NII 1.nS·Al96 • do Sr. Ary Kara - que
"dispõe sobre a aceitação de moeda nacional e cartão
de crédito nacional no pagamento de compras de
mercadorias efetuadas em lojas francas".
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES

PROJETO DE LEI NR 2.130/96 - do Sr. Augusto Nardes
- que "acrescenta Inciso ao artigo 21 da lei nll 8.884, de
11 de junho de 1994, que "transforma o Conselho
Administrativo de Defesa econômica - CAOE em
autarquia, dispõe sobre a prevenção e a repressão às
infrações contra a ordem econômica e dá outras
pTovldênclas·• •
RELATOR: Deputado RICARDO FIUZA

PROJETO DE LEI NlI 2.136-Al96 - do Sr. Jair Bolsonaro
• que "dispõe sobre a data de pagamento dos servidores
púbUcos federais civis e milltares-.
RELATOR: Deputado UDSON BANDEIRA



PROJETO DE LEI NII, 3.722-Al97 - da: Sra. Marisa
Serrano - que "altera o inciso IV do art. 4!l da Lei nll

9.394. de 20 de dezembro de 1996, que 'estabelece a
diretrizes e bases da educação nacional".
RELATOR: Deputado NELSON MARCHEZAN'

PROJETO DE LEI Nll 3.62e·AJ97 • do Sr. Vic Pires
Franco - que "altera a alrnea "J" do inciso 11I do art. 302
da Lei n2 7.565, de 19 de dezembro de 1986, que
dispõe sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica".
RELATOR: Deputado NELSON MARCHEZAN

PROJETO DE LEI N2 2.346/96 - do Sr. Augusto Nardes
• que "assegura às pessoas que residem em
condomfnio o direito de terem animais de estimação e
dâ outras providências".
RELATOR: Deputado EDUARDO PAES

PROJETO DE LEI Nll 2.433-B/96 • do Sr. João Pizzolatti
• que "dispõe sobre a inspeção e fiscalização de
produtos têxteis importados·.
RELATOR: Deputado JÚLIO DELGADO
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PROJETO DE LEI N2 2.286-A/96 - do Sr. Paulo Paim· escolas púbrcas' de todo· o País, e dá outras
.que "permite a renúncia de aposentadoria proporcional providências".,. -
por tempo de serviço". (Apensados os PLs nQs 3.900- RELATOR: Deputado ROLANDO LAVIGNE
Al97 e 4.743/98)
RELATOR: Deputado EDUARDO PAES

PROJETO DE LEI Nll 1.344-Al99 - do Sr. Alberto Fraga
- que "determina a parada obrigatória dos veículos de
aluguel (táxis) nos postos policiais". "
RELATOR: Deputado NADRÉ BENASSI

PROJETO DE LEI NIl1.397/99 - do Sr, Moreira Ferreira
- que "dá nova redação ao art. 897 e seus parágrafos da
Consolidação das Leis do Trabalho, sobre agravos de
petição e de instrumento". '
RELATOR: Deputado UDSON BANDEIRA

PROJETO DE LEI Nll 1.887/99 - do Sr. Edison Andrino
e outros • que ·possibilita o exame toxicológico

em alunos".
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO

PROJETO DE 'lEI N!! 2.294/00 - do Senado Federal
(PLS 532199) - que "acrescenta § 511 do art. 32 da Lei nll

9.394, de 20 de dezembro de 1996, que "estabelece as
diretrlzes e bases da educação nacional", incluindo os
srmbolos nacionais como tema transversal nos
currrculos do ensino fundamental".
RELATORA: Deputada ZULAIE COBRA

PROJETO DE LEI N2 2.974/00 • do Sr. Gerson Gabrielli
- que "reabre o prazo de opção ao REFIS".
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLlO

PROJETO DE LEI NQ 2.994-C/97 • do Sr. Jair Bolsonaro
• que "proíbe, pelo prazo de cinco anos, a exportação de
madeira não beneficiada oriunda de floresta nativa".
RELATOR: Deputado GEOVAN FREITAS

PROJETO DE LEI N2 3.017-Al97 - do Sr. Silas Brasileiro
- que "altera o Inciso 11 do artigo 12 da Lei n2 9.093, de
12 de setembro de 1995, que dispõe sobre feriados·.
RELATORA: Deputado NAIR XAVIER LOBO

PROJETO DE LEI Nll 3.024-A/97 • da Sra. Neiva
Moreira • que 'veda aos estabelecimentos de ensino a
cobrança de caução de alunos, pais de alunos ou
responsáveis como condição 'sine qua non' para
matrícula e dá outras providências'.
RELATORA: Deputado NAIR XAVIER LOBO

PROJETO DE LEI NR 3.274·Al97 - do Sr. Jaques
Wagner - que "institui a meIa-entrada para jovens de até
vinte e um anos de Idade em estabelecimentos que
proporcionam lazer e entretenimento·. (Apensados PL
nll 4.614 /98)
RELATOR: Deputado AYRTON XER~Z

PROJETO DE LEI NR 2.786-N97 - do Sr. Edison
Andrino - que "dispõe sobre a detenninação da base de
cálculo do Imposto de renda e da contribuição social
sobre o lucro das pessoas jurldlcas que se dedicam a
atividades sazonais' .
RELATOR: Deputado EDUARDO PAES

PROJETO, DE LEI N2 4.318-Al98 - do Sr. Pedro
PROJETO DE LEI NII 2.742-A/97 - do Sr. Ricardo Valadares - que "dispõe sobre o prazo de utilização dos
~yde - que "a1terfi) art. 56 dn-er-n° 9.394, de"2Crae-Wros âldaticos nas escolas de ensrno fundamental e

dezembro de 1996, que "estabelece as diretrizes e médio, das redes pública e privada, e dá outras
bases da educação nacional". (Apensados os PLs nl! providências".
440/99 e 2.760/97) RELATOR: Deputado WALDIR PIRES
RELATOR: Deputado RICARDO FIÚZA .

PROJETO DE LEI N!l 1.097199 • do Sr. Átila Ura • que
"modifica o art. 10'da Lei nll 9.394, de 20 de dezembro
de 1996".
RELATOR: Deputado CEZAR SCHIRMER

PROJETO DE LEI Nll 3.287-AJ97 - do Sr. Feu Rosa 
que ·concede isenção às saídas e ao transporte de
produtos alimentrclos com destino a entidades,
associações e fundações sem fins lucrativos e a sua
posterior distribuição a pessoas carentes".
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES

PROJETO DE LEI NII 3.446-C/97 • de, Sr. Enio Bacsl •
que "cria a Semana de Educação Para Vida, nas
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COMISSÃO DE PROJETO DE LEI NR 1.71 o-A/99 - do Sr. José Thomaz
Nonô • que "dispõe sobre auditoria contábil nas

D~SENVOL 'lIMENTO URBANO E atMda~es de incorporação e construção de Imóveis

INTERIOR regidas pela Lei nIl 4.591, de 18 dedezembrt' de 1964".
RELATOR: Deputado ARMANDO MONTEIRO

Projeto de lei nll 2.918/00 - do Sr. Avenzoar Arruda 
que "dispõe sobre a gratuidade do ensino para
dependentes dos professores, nas escolas onde
lecionam".
Relatora: Deputada NILMAR RUIZ

Projetos de Lei (art. 119,1 e § 1°)

Projeto de Lei nll 1.637-Al99 - da Sra. Esther Grossl
que "dispõe sobre a colocação de obras de arte em
edificações do poder público federal".
RELATORA: Deputada MIRIAM REJD

Projeto de Lei n! 2.219-A/99 - do Sr. Waltrldo Mares
Guia - que "denomina 'Aeroporto de Montes
ClarosIMárlo Ribeiro' o aeroporto da cidade de Montes
Claros, Estado de Minas Gerais".
RELATOR: Deputado PHILEMON RODRIGUES

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO.
CULTURA EDESPORTO

AVISOS

PROPOSiÇÕES SUJEITAS A
RECEBIMENTO DE EMENDAS, A PARTIR
DE AMANHÃ (DIA 20/06/2000)

Decurso:S8 sessão
Última sessão: 19/0atOO. .

PROJETO DE lEI NII 1.477-A199 - do Antônio Carlos
Konder R~s e outros • que "dispõe sobre o Programa
Grande Fronteira do MERCOSUL-.
RELATOR: Deputado ENIO BACCI (AVOCADO)

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

PROJETO DE LEI NII 2.912/00 - do Sr. Dr. Benedito
Dias - que "cria a 20na Franca de Macapá e Santana,
no Estado do Amapá, e dá outras providênclas-.
RELATOR: Deputado FRANCISCO GARCIA

AVISOS

Projetos de Lei (art. 119. I e § 1°)

COMISSÃO DE ECONOMIA.
INDÚSTRIA ECOMÉRCIO

AVISOS

PROPOSiÇÕES SUJEITAS A
RECEBIMENTO DE EMENDAS. A PARTIR
DE AMANHÃ {20IS/00}

PROJETO DE LEI NlI 4.40o-Al98 - do Sr. Vic Pires
Franco - que "dispõe sobre proibição da fabricação e
comercialização. em todo o território nacional, ele
embalagem para tintas em recipiente fechado provido
de dispositivo capaz de emitir spray"•
RELATOR: Deputado AlEX CAN2/ANI

PROJETO DE LEI NR 2.105199 - do Sr. Valdemar Costa
Neto - que "estabelece parâmetros mlnlmos para os
Estudos de Viabilidade Municipal previstos no parágrafo
411 do art. 18 da Constituição Federal de 1988 ".
RELATOR: Deputado GUSTAVO FRUET

PROJETO DE LEI N9 2.179199 - do Sr. Ama/do Faria de
Sá • que "Prevê a elaboração e a aprovação de Estudo
de Impacto de Vizinhança (EIV) como requlslstos
prévios para a implantação de estabelecimentos
comerciais de grande porte em áreas urbanas. ".
RELATOR: Deputado GUSTAVO FRUET

PROJETO DE LEI NII 2.915100 - do Sr. Bispo
Wanderval - que "especifica que os programas de
Incentivo ao turismo financiados, no todo ou em parte,
por Instituições financeiras ofICiais serão implementados
apenas nos Municfpios que contarem com

Projeto de Lei (Art. 119 I e § 10) eq~ipamentos p(abllcos destinados ao atendimento a
• deficientes trsicos".

PROJETO DE LEI NlI 2238199 • do Sr, WaJdiF-Pires--------RÉLATO~~peputada LiDIA QUINAN
que Mlnstltul o Programa Permanente de Combate à
Seca - PROSECA ".
RELATOR: Deputado MÁRCIO MATTOS

Substitutivo (AIt.119,1I e § 1°)

AS PROPOSIÇOES ABAIXO SOMENTE RECEBERAo
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

Decurso: 18 Sessão
Última Sessão: 26/06/00

PROPOSições EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÓES)
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Projeto de Lei nll 2.973100 - do Sr. Aldo Rebelo - que
-dá nova redação à alrnea 'e' do inciso I do art. 23 da Lei
nll 8.9n, de 6 de janeiro de 1995, que 'dispõe sobre o
Serviço de TV a Cabo e dá outras providências".
RELATORA: Deputada IARA BERNARDI

fevereiro de 1993, que dispõe sobre a regulamentação
dos dispositivos constitucionais relativos à reforma
agrária, previstos no Capitulo 111, Titulo VII, da
Constituição Federal'.
RELATOR: Deputado JORGE KHOURY

COMISSÃO DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO

AVI S OS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 2a Sessão
Última Sessão: 22/06/00

COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES EDE DEFESA

NACIONAL

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

A • Da Análise da Adequação Financeira e
Orçamentária (8rt. 54, 11): Decurso: 1a sessão

Última sessão: 26/06/00

Projetos de Lei (art. 119, I e § 1°)

PROJETO DE LEI Nll 2.895/00 - do Sr. De Velasco •
que "dispõe sobre a concessão ele gratuidade ao Policiai
Militar no sistema de transporte público coletivo
rodoviário interestadual".
RELATOR: Deputado ALBERTO FRAGA

Decurso: 2a sessão
Última sessão: 23/06/00

AS PROPOSIÇOES ABAIXO SOMENTE RECEBERAO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMissAO

PROJETO DE LEI Nll 1.820/99 - do Sr. Alberto Fraga 
que "dispõe sobre promoções de praças, por tempo de
serviço, na Polrcis Militar do Distrito Federal".
RELATOR: Deputado JOSÉ THOMÁZ NONÔ

B· Da Análise da Adequação Financeira e
Orçamentária e do Mérito:

PROJETO DE LEI Nl! 470·AJ99 - do Sr. NUton Baiano 
que "destina parcela dos Impostos recolhidos pelas
indústrias de bebidas para a rede hospitalar pública ".
RELATOR: Deputado MILTON MONTI

PROJETO DE LEI NS! 4.565-AJ94 - do Sr. Paulo Paim 
que "dispõe sobre a concessáo de adicionai de
insalubridade e aposentadoria especial aos
trabalhadores em empresas metalúrgicas, de mecânica,
de materiais elétricos, da recuperação de vefculos e de
máquinas agrlcolas".
RELATOR: Deputado JOSÉ MILlTÃO

PROJETO DE LEI NII 2.028·AJ99 - do Sr. L1ncoln
Portela - que 'determina a obrigatoriedade da
existência de detetores de metais nas entradas dos

PROJETO DE LEI NR 2.011·AI99 • do Poder Executivo conjuntos comerciais ".
(MSC nll 1.662199) • que "acrescenta parágrafo único ao ',_" RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
art. 411 da Lei nS! 9.801, de 14 de junho de 1999, que
dispõe sobre as normas gerais para perda de cargo Substitutivo (art. 119, 11 e § 1°)
público por excesso de despesa e dá outras
providências"•
RELATOR: Deputado RODRIGO MAIA

PROJETO DE LEI NII 1.294-AJ99 - do Sr. Ivan Paixão·
que "dispõe sobre a distribuição gratuita de produtos
farmacêuticos e orientação terapêutica para tratamento
do tabagismo pela rede pública de atenção à saúde'.
RELATOR: Deputado CARLlTO MERSS

PROJETO DE LEI NR 3.479-AJ97 • do Sr. Enio Baccl 
que "Implanta no sistema de ensino público o Programa
Respire Bem, a fim de sanar deficiências resplratóries
por mal posicionamento dentário e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado DA. EVILÁSIO

,
PROJETO DE lEI NR 1.787-AJ99 - do Sr. Freire JlÂnior •
que 'acrescenta dispositivo à Lei nll 8.629, de 25 de
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COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL EFAMíLIA

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SeSSÕES)

Decurso:3a sessão
Última Sessão: 21/06/00

Projetos de Lei (Art. 119, I e § 1°)

PROJETO DE LEI NIl1.337/99 - do Sr. Ronaldo César
Coelho - que -institui Programa de Apoio a ProJetes de
Atendimento de Menores em Situação de Risco Social
por melo do Esporte, autoriza a transação de créditos da
natureza trlb~ria e previdenciária por entidades de
prática desportiva e dá outras providências-.
RELATOR: Oeputado JORGE ALBERTO

PROJETO DE LEI N2 2.137/99 - do Sr. Pastor Valdeci
Paiva - que -dispõe sobre a instalação de lixeiras para
a disposição seletiva do lixo em escolas pClblicas".
RELATORA: Oepu~da LÚCIA VÂNIA

PROJETO DE LEI NR 2.233-A/99 - do Sr. Eduardo Jorge
que "obriga a que os produtcs alimentícios

comercializados Informem sobre a presença de glúten,
como medida preventiva e do controle da doença
celiaca-.
RELATOR: Deputado CARLOS MOSCONI

PROJETO DE LEI NR 2.593/00 • do Sr. Ricardo 8erzoini
• que "altera a redação dos arts. 71 e 72 da Lei nlI
8.213, de 24 de julho de , 991, para estabelecer que o
salárlo-matemidade da empregada e da trabalhadora
avulsa será pago diretamente pela empresa".
RELATOR: Deputado RAIMUNDO GOMES DE MATOS

PROJETO DE LEI NIl 31/99 - do Sr. Paulo Rocha - que
lidá nova redação ao inciso I do art. 211 da Lei nll 8.287.
de 20 de dezembro de 1991, que dispõe sobre a
concessão do benefrcio do seguro-desemprego a
pescadores artesanais durante os períodos de defeso".
RELATOR: Deputado JORGE COSTA

PROJETO DE LEI NIl 859/99 - do Sr. Aldo Rebelo •
que "toma obrigatório o exame prévio de DNA para
a cremação de cadáveres".
RELATOR: Deputado HENRIQUE FONTANA

-11 • COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSAO ESPECIAL
{ ~

PEC 4D7-G/96 - PRECAlORIOS
(SUBSTITUTIVO DO SENADO)-

AVISO

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE·EMENDAS (10 SESSÕES)

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
(Art. 202, § 3°)

Decurso:10a Sessão
Última sessão: 19.0&.00

SUBSTITUTIVO 00 SENADO FEDERAL à Proposta de
Emenda à Constitui9ã0 nll 407-G, de 1996 - que ·altera
a redação do artigo 100 da Constituição Federal";
RELATOR: Deputado MILTON MONTI.

COMISSÃO ESPECIAL
PE·C 98-A/99 • VICE·,PREFEITO

AVISO

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE"EME~DAS (10 S,ESSÕES)

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
(Art. 202, § 3(';)

\'

Decurso:3B Sessão
Última sessão: 29.06.00

PROPOSTA DE EMENDA À.CONSTITUIÇÃO NR 98-A,
de 1999 - do Sr. Femando Zuppo e Outros - que ~attera

o art. 30 da Constituição Federal, para acrescentar
inciso conferindo competência ao Município para
determinar atrIbuições de Vice-Prefeito".
RELATOR: Deputado J.OAQUIM FRANCISCO.

(Encerra~se a sessão às 12 horas e 22
minutos.)
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COMISSÕES

DISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS

COMISSÕES DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

O DEPUTADO MANOEL CASTRO, Presidente
desta Comissão, fez a seguinte:

DISTRIBUiÇÃO N!! 16/2000

Em 16-6-00

Ao Deputado ANTONIO CAMBRAIA

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N!! 91/99
do Sr. Pedro Fernandes - que "cria o Fundo Nacional
de Saneamento - FUNASAN, destinado a dar su
porte financeiro à Política Nacional de Saneamento, e
dá outras providências".

Ao Deputado CARLlTO MERSS

PROJETO DE LEI N!!77-A/99 - do Sr. Enio Bacci
- que "acresce os incisos XIII, XIV e XV, ao art. 20 da
Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990". (Apensados:
PL:s nºS 93/99, 179/99, 378/99, 557/99, 599/99,
847/99,850/99,940/99 e 1.485/99).

Ao Deputado JOSÉ ALEKSANDRO
SUBSTITUTIVO DO SENADO FEDERAL AO

PROJETO DE LEI Nº 5.071-E/90 - que "dispõe sobre
a proteção das cavidades naturais subterrâneas, em
conformidade com o inciso X do art. 20, e o inciso V
do art. 216, da Constituição Federal e dá outras provi-
dências". I.

Sala da Comissão, 16 de junho de 2000. - Maria
Linda Magalhães, Secretária.

COMISSÃO IJE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO .

O DEPUTADO MANOEL CASTRO, Presidente
desta comissão, fez a seguinte:

REDISTRIBUiÇÃO N!! 11/2000

Em 16-6-00
Ao Deputado DA. EVILÁSIO
PROJETO DE LEI N!! 2.247-A/99 - do Sr. Ru

bens Bueno - que "dispõe sobre a criação de áreas de
livre comércio em municípios localizados na faixa de
fronteira, nas condições que estipula".

Sala da Comissão, 16 de junho de 2000. - Marlp
Linda Magalhães, Secretária.



(Biênio 1999/2000)

Presidente:
MiCHEL TEMER - PMDB - SP

19 Vice-Presidente:
HERÁCLITO FORTES - PFL - PI

29 Vice-Presidente:
SEVERINO CAVAIJ:;ANTI - PPB - PE

12 Secretário:
UBIRATAN AGUIAR - PSDB - CE

22 Secretário:
NELSON TRAD - PTB - MS

39 Secretário:
JAQUES WAGNER - PT - BA

49 Secretário:
EFRAIM MORAIS - PFL - PB

Suplentes de Secretário:
19 GIOVANNI QUEIROZ - PDT - PA

29 LUCIANO CASTRO - PSDB - RR

32 ZÉ GOMES DA ROCHA- PMDB-GO

49 GONZAGA PATRIOTA - PSB - PE
"

Bloco (PMDB, P5T, PTN)
Líder: GEDDEL VIEIRA LIMA

PFL
Lfder: INOCENCIO OLIVEIRA

PT
Líder: ALOIZIO MERCADANTE

PARTIDOS, BLOCOS E RESPECTIVAS
BANCADAS BLOCO PARLAMENTAR

Bloco (P5DB, PTB)
Lider: AÉCIO NEVES

Celso Giglio
Caio Riela

Iris Simões

Átila Lins
Rafael Guerra

Pedro Eugênio
Agnaldo Muniz

Marcos Rolim
Paulo Rocha

Teima de Souza
Virgílio GUimarães

Eurico Miranda
Hugo Blehl

Herculano Anghinetti
Wagner Salustiano

José Janene

Fernando Coruja
José Roberto Batochio

Enio Bacci

PDT
Lfder: MIRO TEIXEIRA

PTB
Líder: ROBERTO JEFFERSON

José Pimentel
Padre Roque
Professor Luizinho
Valdeci Oliveira
Walter Pinheiro

Vice-Líder:
Regis Cavalcante (1 2 Vice)
Ayrton Xerêz

PV
Repr.: FERNANDO GABEIRA

PHS
Repr.: ROBERTO ARGENTA

LIDERANÇA DO GOVERNO
Líder: ARNALDO MADEIRA

Vice-Líderes:
DUlllo Pisaneschl
Darcísio Perondl
Ricardo Barros

Bloco (P5B, PC do B)
Lfder: ALEXANDRE CARDOSO

Vice-Líderes:
Sérgio Miranda DJalma Paes
Aldo RebelO José Antonio

Bloco (PL, PSL)
Líder: VALDEMAR COSTA NETO

Vice-Líderei;:
Marcos Cintl a BIspo Rodngues
Lincon Portela Cabo Júlio

PP5
Líder: JOÃO HERRMANN NETO

PPB
Uder: ODELMO LEÃO

Vice-Líderes:
Fernando Zuppo (1 9 Vice)
Dr. Hélio
Pompeu de Mattos

Vice-Líderes:
Gerson Peres
Fetter Júnior
Nelson Meurer
Arnaldo Farias de Sá
Romel Anizio

Vice-Líderes:
Walfrido Mares Guia (1 9 Vice)
José Carlos Elias
Fernando Gonçalves
Eduardo Seabra

Geraldo Magela
João Coser
João Paulo

João Mendes
Jorge Wilson
José Chaves

Mendes Ribeiro Filho
Milton Montl

Nelson Proença
Osmar Serragllo

Paulo Lima
Pedro Novais

Pinheiro Landim
Ricardo Izar

Wilson Santos
Waldemir Moka

Maluly Netto
Marcondes Gadelha

Ney Lopes
Paes Landim

Paulo Magalhães
Paulo Octávio

Pedro Bittencourt
Ronaldo Caiado

Ronaldo Vasconcellos
Rubem Medina

Ursicino eluelroz
Vilmar Rocha

Werner Wanderer

Jutahy Júnior
Antônio Carlos Pannunzio

Xico Graziano
Celso Giglio

Eduardo Sfabra
Silvio Torres

Vice-Líderes:
Pauderney Avelino (1 9 Vice)
Abelardo Lupion
Aracely e Paula
Carlos Melles
César Bandeira
Corauci Sobrinho
Francisco Coelho
Gilberto Kassab
Jaime Martins
José Carlos Aleluia
José Lourenço
Lavoisier Maia
Luciano Castro
Luciano Plzzato

Vice-Líderes:
Roberto Jefferson (12 vice)
Narcio Rodrigues
João Almeida
Fernando Gonçalves
"'osé Carlos Elias
Eduardo Paes

Vice-líderes:
Arlindo Chinaglia
Henrique Fontana
João Fassarella

V Ice-Uderes:
Albérico Filho
Antônio Do Valle
Antonio Feijão
Armando Monteiro
Confúcio Moura
Damião Feliciano
Edinho Bez
Euler Morais
Eunfcio Oliveira
Fernando Diniz
Flávio Derzi
João Henrique



DEPUTADOS EM EXERCÍCIO
r-:-~------------- ---------------,

Roraima
Airton Cascavel PPS
Aiceste Almeida .. ~ PMDB
Almir Sá ................•....... PPB
Francisco Rodrigues PFL
Luciano Castro PFL
Luis Barbosa PFL
Robério Araújo PL
Salomão Cruz PPB

Amapá
Antonio Feijão PST
Badu Picanço , PSDB
Dr. Benedito Dias PPB
Eduardo Seabra ...........•...... PTB
Evandro Milhomen '" , .PSB
Fátima Pelaes PSDB
Jurandil Juarez PMDB
Sérgio Barcellos PFL

-Pará--
Anivaldo Vale PSDB
Babá , PT
Deusdeth Pantoja PFL
Elcione Barbalho PMDB
Gerson Peres PPB
Giovanni Queiroz .. : , .PDT
Jorge Costa PMDB
José Priante PMDB
Josué Ben~tson PTB
Nicias Ribeiro PSDB
Nilson Pinto , .PSDB
Paulo Rocha ..............•...... PT
Raimundo Santos PFL
Renildo Leal PTB
Valdir Ganzer PT
Vic Pires Franco PFL
Zenaldo Coutinho '" .PSDB

Amazonas
Arthur Virgílio PSDB
Átila Lins PFL
Euler Ribeiro PFL
Francisco Garcia PFL
Luiz Fernando PPB
Pauderney Avelino '" PFL
Silas Câmara PTB
Vanessa Grazziotin PCdoB

Rondônia
Agnaldo Muniz , PPS
Confúcio Moura PMDB
Eurípedes Miranda PDT
Expedito Júnior PFL
Marinha Raupp PSDB
Nilton Capixaba PTB
Oscar Andrade PFL
Sérgio Carvalho PSDB

Acre

Ildefonço Cordeiro PFL
.João Tota pptt-
José Aleksandro PSL
Márcio Bittar PPS
Marcos Afonso PT
Nilson Mourão ~ PT
Sérgio Barros PSDB
Zila Bezerra PFL

Tocantins
Antônio Jorge PTB
João Ribeiro PFL
Kátia Abreu PFL
Nilmar Rui~ 'i'" .. PFL
Osvaldo Rels PMDB
Paulo Mourão PSDB
Rainel Barbosa PMDB
Udson Bandeira PMDB

Maranhão
t"I..l.lJert"C"ô··Filho·~.-:-.-:-· PMDB
Antonio Joaquim Araújo PPB
Cesar Bandeira PFL
Costa Ferreira PFL
Eliseu Moura PPB
Francisco Coelho PFL
Gastão Vieira PMDB
João Castelo PSDB
José Antonio Almeida PSB
Ma uro Fecury PFL
Neiva Moreira PDT
Nice Lobão PFL
Paulo Marinho o ••••• o o ••••••• PFL
Pedro Fernandes PFL
Pedro Novais PMDB
Remi Trinta o ••••••••••••••••• PST
Roberto Rocha 0 •••••••••••••• PSDB
Sebastião Madeira PSDB

Ceará
Adolfo Marinho PSDB
Almeida de Jesus PL
Aníbal Gomes PMDB
Antonio Cambraia PSDB
Arnon Bezerra PSDB
Chiquinho Feitosa PSDB
Eunício Oliveira PMDB
Inácio Arruda PCdoB
José Linhares PPB
José Pimentel PT
Léo Alcântara PSDB
Manoel Salviano PSDB
Mauro Benevides PMDB
Moroni Torgan PFL
Nelson Otoch PSDB
Pinheiro Landim PMDB
Raimundo Gomes de Matos PSDB
Roberto Pessoa PFL
Rommel Feijó PSDB



Sérgio Novais PSB
Ubiratan Aguiar PSDB
Vicente Arruda PSDB

Pi.auí
Átila Lira PSDB
B. Sá PSDB
Ciro Nogueira PFL
Gessivaldo Isaias PMDB
Heráclito Fortes PFL
João Henrique PMDB
Mussa Demes PFL
Paes Landim PFL
Themístocles Sampaio PMDB
Wellington Dias PT

Rio Grande do Norte
Ana Catarina PMDB
Betinho Rosado PFL
Henrique Eduardo Alves P~DB

Iberê Ferreira PPB
,Laire Rosado PMDB
Lavoisier Maia PFL
Múcio Sá PMDB
Ney Lopes PFL

Paraíba
Adauto Pereira PFL
Armando Abílio PMDB
Avenzoar Arruda PT
Carlos Dunga PMDB
Damião Feliciano PMDB
Domiciano Cabral PMDB
Efraim Morais PFL
Inaldo Leitão PSDB
José Luiz Clerot PMDB
Marcondes Gadelha PFL
Ricardo Rique PSDB

,Wilson Braga PFL
Pernambuco

Antônio Geraldo PFL
Armando Monteiro PMDB
Carlos Batata PSDB-- --
Clementino Coelho PPS
Dj alma Paes PSB
Eduardo Campos PSB
Fernando Ferro PT
Gonzaga Patriota PSB
Inocêncio Oliveira PFL
João Colaço PMDB
Joaquim Francisco PFL
Joel de Hollanda PFL
José Chaves PMDB
José Mendonça Bezerra•.......... PFL
José Múcio Monteiro PFL
Luciano Bivar PSL
Luiz Piauhylino PSDB
Marcos de Jesus PSDB
Osvaldo Coelho PFL

Pedro Corrêa ppg
Pedro Eugênio PPS
Ricardo Fiuza PFL
Salatiel Carvalho PMDB
Sérgio Guerra PSDB
Severino Cavalcanti PPB

Alagoas
Albérico Cordeiro PTB
Augusto Farias PPB
Givaldo Carimbão PSB
Helenildo Ribeiro PSDB
João Caldas PL
José Thomaz Nonõ PFL
Luiz Dantas PST
Olavo Calheiros PMDB
Regis Cavalcante PPS

Sergi.pe
Kaelson RIberro ~SC

Augusto Franco PSDB
Cleonâncio Fonseca PPB
Jorge Alberto PMDB
José Teles PSDB
Marcelo Déda PT
Pedro Valadares PSB
Sérgio Reis PSDB

Bahia
Aroldo Cedraz PFL
Claudio Caj ado PFL
Coriolano Sales PMDB
Eujácio Simões PL
Félix Mendonça PTB
Francistônio Pinto PMDB
Geddel Vieira Lima PMDB
Geraldo Simões PT
Gerson Gabrielli PFL
Haroldo Lima PCdoB
Jaime Fernandes PFL
Jairo Azi PFL
Jairo Carneiro PFL
Jaques Wagner. ~ ~ PT
João Almeida P8DB
João Leão PSDB
Jonival Lucas Junior PFL
Jorge Khoury PFL
José Carlos Aleluia PFL
José Lourenço PFL
José Rocha PFL
José Ronaldo PFL
Jutahy Junior PSDB
Leur Lomanto PFL
Luiz
Moreira S . PART .
Manoel Castro PFL
Mário Negromonte PSDB
Nelson Pellegrino PT
Nilo Coelho PSDB



Paulo Braga PFL
Paulo Magalhães PFL
Pedro Iruj o PMDB
Reginaldo Germano PFL
Roland Lavigne PFL
Saulo Pedrosa PSDB
Ursicino Queiroz PFL
Waldir Pires PT
Walter Pinheiro PT
Yvonilton Gonçalves PPB

Minas Gerais
Ademir Lucas PSDB
Aécio Neves PSDB
Antônio do Valle PMDB
Aracely de Paula PFL
Bonifácio de Andrada PSDB
Cabo Júlio PL
Carlos Mosconi PSDB
Cleuber Carneiro PFL
Custódio Mattos PSDB
Danilo de Castro PSDB
Edmar Moreira PPB
Eduardo Barbosa PSDB
Eliseu Resende PFL
Fernando Diniz PMDB
Gilmar Machado PT
Glycon Terra Pinto PMDB
Hélio Costa PMDB
Herculano Anghinetti PPB
Ibrahim Abi-ackel PPB
Jaime Martins PFL
João Fassarella PT
João Magalhães PMDB
João Magno PT
José Militão PSDB
Júlio Delgado PMDB
Lael Varella PFL
Lincoln Portela PSL
Márcio Reinaldo Moreira PPB
Marcos Lima PMDB
Maria do Carmo Lara PT
Maria Elvira PMDB
Mário Assad Júnior PFL
Mário de Oliveira PMDB
Narcio Rodrigues PSDB
Nilmário Miranda PT
OdeImo Leão PPB
Olimpio pires PDT
Osmãnio Pereira PMDB
Paulo Delgado PT
Philemon Rodrigues PL
Rafael Guerra PSDB
Roberto Brant PFL
Romel Anizio PPB
Romeu Queiroz PSDB
Ronaldo Vasconcellos PFL

Saraiva Felipe PMDB
Sérgio Miranda PCdoB
Silas Brasileiro PMDB
Virgílio Guimarães PT
Vittorio Medioli PSDB
Walfrido Mares Guia PTB
Zaire Rezende PMDB
Zezé Perrella PFL

Espirito Santo
Aloízio Santos PSDB
Feu Rosa PSDB
João Coser · PT
José Carlos Elias PTB
Magno Malta PTB
Marcus Vicente PSDB
Max Mauro PTB
Nilton Baiano PPB
Ricardo Ferraço PSDB
Rita Camata PMDB

Rio de Janeiro
Alcione Athayde PPB
Aldir Cabral P8DB
Alexandre Cardoso PSB
Alexandre Santos P8DB
Almerinda de Carvalho PFL
Arolde de Oliveira PFL
Ayrton Xerêz PP8
Bispo Rodrigues ; PL
Carlos Santana PT
Celso Jacob PDT
Coronel Garcia PSDB
Dino Fernandes PSDB
Dr. Heleno PSDB
Eber Silva PD~

Eduardo Paes PTB
Eurico Miranda PPB
Fernando Gabeira PV
Fernando Gonçalves PTB
Iédio Rosa PMDB
Jair Bolsonaro '" .PPB
Jandira Feghali PCdoB
João Mendes PMDB
João Sampaio PDT
Jorge Bittar PT
Jorge Wilson PMDB
José Carlos Coutinho PFL
Laura Carneiro PFL
Luís Eduardo '" .PDT
Luiz Ribeiro PSDB
Luiz Sérgio PT
Mareio Fortes PSDB
Mattos Nascimento PST
Milton Temer PT
Miriam Reid PDT
Miro Teixeira PDT
Pastor Valdeci Paiva PSL



Paulo Baltazar PSB
Paulo de Almeida PPB
Paulo Feijó PSDB
Roberto Jefferson PTB
Rodrigo Maia PTB
Ronaldo Cezar Coelho PSDB
Rubem Medina PFL
Simão Sessim PPB
Vivaldo Barbosa PDT
Wanderley Martins PDT

São Paulo
Alberto Goldman PSDB
Alberto Mourão PMDB
Aldo Rebelo PCdoB
Aloizio Mercadante PT
André Benassi PSDB
Angela Guadagnin PT
Antonio Carlos Pannunzio PSDB
Antonio Kandir PSDB
Antonio Palocci PT
Arlindo Chinaglia PT
Arnaldo Faria de Sá PPB
Arnaldo Madeira PSDB
Ary Kara PPB
Bispo Wanderval PL
Celso Giglio PTB
Celso Russomanno PPB
Clovis Volpi PSDB
Corauci Sobrinho PFL
Cunha Bueno PPB
De Velasco PSL
Delfim Netto PPB
Dr. Evilásio PSB
Dr. Hélio PDT
Duilio Pisaneschi PTB
Edinho Araójo PPS
Eduardo Jorge PT
Emerson Kapaz.: PPS
Fernando Zuppo PDT
Gilberto Kassab PFL
Iara Bernardi PT
Jair Meneguelli~... . PT
João Herrmann Neto PPS
João Paulo PT
Jorge Tadeu Mudalen PMDB
José de Abreu : PTN
José Dirceu PT
José Genoíno .. : PT
José índio PMDB
José Machado PT
José Roberto Batochio PDT
Julio Semeghini PSDB
Lamartine Posella PMDB
Luiz Antonio Fleury PTB
Luiza Erundina PSB
Maluly Netto PFL

Marcelo Barbieri PMDB
Marcos Cintra PL
Medeiros PFL
Michel Temer PMDB
Milton Monti PMDB
Moreira Ferreira PFL
Nela Rodolfo PMDB
Nelson Marquezelli PTB
Neuton Lima PFL
Paulo Kobayashi PSDB
Paulo Lima ; PMDB
Professor Luizinho PT
Ricardo Berzoini PT
Ricardo Izar PMDB
Robson Tuma PFL
Rubens Furlan PPS
Salvador Zimbaldi PSDB
Sampaio Dória PSDB
Silvio Torres PSDB
TeIma de Souza PT
Vadão Gomes PPB
Valdemar Costa Neto PL
Wagner Salustiano PPB
Xico Graziano PSDB
Zulaiê Cobra PSDB

Mato Grosso
Celcita Pinheiro PFL
Murilo Domingos PTB
Oswaldo Soler PSDB
Pedro Henry PSDB
Ricarte de Freitas PSDB
Teté Bezerra PMDB
Welinton Fagundes PSDB
Wilson Santos PMDB

D1strito Federal
Agnelo Queiroz PCdoB
Alberto Fraga PMDB
Geraldo Magela PT
Jorge Pinheiro PMDB
Maria Abadia PSDB
Paulo Octávio PFL

-f>eLtro Celso PT
Wigberto Tartuce PPB

Goiás
Barbosa Neto PMDB
Euler Morais PMDB
Geovan Freitas PMDB
Jovair Arantes PSDB
Juquinha PSDB
Lidia Quinan PSDB
Lócia Vânia PSDB
Luiz Bittencourt PMDB
Nair Xavier Lobo PMDB
Norberto Teixeira PMDB
Pedro Canedo PSDB
Pedro Chaves PMDB



Pedro Wilson PT
Roberto Balestra PPB
Ronaldo Caiado PFL
Vilmar Rocha PFL
Zé Gomes da Rocha PMDB

Mato Grosso do Sul
Ben-hur Ferreira PT
Flávio Derzi PMDB
João Grandão PT
Marçal Filho : .. PMDB
Marisa Serrano PSDB. .
Nelson Trad PTB
Pedro Pedrossian PFL
Waldemir Moka PMDB

Paraná
Abelardo Lupion PFL
Affonso Camargo PFL
Airton Roveda PSDB
Alex Canziani PSDB
Chico da Princesa PSDB
Dilceu Sperafico PPB
Dr. Rosinha PT
Flávio Arns PSDB
Gustavo Fruet PMDB
Hermes Parcianello PMDB
Iris Sim6es PTB
José Borba PMDB
José Carlos Martinez PTB
José Janene PPB
Luciano Pizzatto PFL
Luiz Carlos Hauly PSDB
Márcio Matos PT
Max Rosenmann PSDB
Moacir Micheletto PMDB
Nelson Meurer PPB
Odílio Balbinotti PSDB
Oliveira Filho PSDB
Osmar Serraglio PMDB
Padre Roque PT
Rafael Greca PFL
Renato Silva PSDB
Ricardo Barros PPB
Rubens Bueno PPS
Santos Filho PFL
Werner Wanderer PFL

Santa Catarina
Ant6nio Carlos Konder Reis PFL
Carlito Merss PT
Edinho Bez PMDB
Edison Andrino PMDB
Eni Voltolini PPB
Fernando Coruja PDT
Gervásio Silva PFL
Hugo Biehl PPB
João Matos PMDB
João Pizzolatti PPB

José Carlos Vieira PFL
Luci Choinacki~ PT
Pedro Bittencourt P~L

Renato Vianna PMDB
Serafim Venzon .." PDT
Vicente Caropreso PSDB

Rio Grande do Sul
Adão Pretto PT
Airton Dipp PDT
Alceu Collares PDT
Augusto Nardes PPB
Caio Riela PTB
Cezar Schirmer PMDB
Darcísio Perondi PMDB
Enio Bacci PDT
Esther Grossi PT
Fernando Marroni PT
Fetter Júnior PPB
Germano Rigotto PMDB
Henrique Fontana PT
Júlio Redecker PPB
Luis Carlos Heinze PPB
Luiz Mainardi PT
Marcos Rolim PT
Mendes Ribeiro Filho PMDB
Nelson Marchezan PSDB
Nelson Proença PMDB
Osvaldo Biolchi PMDB
Paulo José Gouvêa PL
Paulo Paim PT
Pompeo de Mattos PDT
Roberto Argenta PHS
Synval Guazzelli PMDB
Telmo Kirst ' PPB
Valdeci Oliveira PT
Waldir Schmidt PMDB
Waldomiro Fioravante PT
Yeda Crusius PSDB



COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA E
pOLíTICA RURAL 1 vaga

Suplentes

Vivaldo Barbosa
1 vaga

Adauto Pereira
Francisco Coelho
Gerson Gabrielli
Gilberto Kassab

José Carlos Aleluia
Neuton Lima

Ney Lopes
Paulo Magalhães

Paulo Octávio
Sérgio Barcellos

José Janene
Nelson Meurer

Wlgberto Tartuce
Yvonilton Gonçalves

1 vaga

Aldir Cabral
Átila Lira

José Carlos Martinez
Léo Alcântara
Magno Malta

Marcus Vicente
Nilson Pinto

Rafael Guerra
Renato Silva

Romeu Queiroz
Sampaio Dória

Walfrido Mares Guia
1 vaga

Angela Guadagnin
Antonio Carlos Biscaia

Babá
Esther Grossl

João Grandão
Paulo Delgado

1 vaga

PT

PFL

POT

PPB

Bloco (PSOB, PTB)

Roberto Balestra (PPB)
Secretário: Moizes Lobo da Cunha
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6916/6978/6979/6981

PV

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

Presidente: Santos Filho (P,FL)
12 Vice-Presidente: Salvador Zimbaldi (PSDB)
22 Vice-Presidente: José d~ Abreu (PHJ)
32 Vice-Presidente: lris Simões (PTB)
Titulares

Albérico Cordeiro
Alberto Goldman
Augusto Franco
Iris Simões
João Almeida
Julio Semeghini
Luiz Moreira (S. Part.)
Luiz Piauhylino
Narcio Rodrigues
Pedro Canedo
Salvador Zimbaldi
Silas Câmara
1 vaga

Bloco (PMOB, PST, PTN)
Francistônio Pinto Antônio José Mota
Gessivaldo Isaias Henrique Eduardo Alves
Hermes Parcianello José Priante
Jorge Pinheiro Mendes Ribeiro Filho
Jorge Wilson Zaire Rezende
José de Abreu 5 vagas
Marçal Filho
Marcelo Barbieri
Mattos Nascimento
Nelson Proença

Dr. Hélio
Eurfpedes Miranda

Jorge Bittar
Marcos de Jesus (PSDB)
Paulo José Gouvêa (PL)
Pedro lrujo (PMDB)
Pinheiro Landim (PMDB)
Walter Pinheiro

Arolde de Oliveira
Cesar Bandeira
Corauci Sobrinho
José Mendonça Bezerra
José Rocha
Maluly Netto
Mário Assad Júnior
Reginaldo Germano
Santos Filho
VIC Pires Franco

Odelmo Leão
Oliveira Filho
Pauderney Avelino (PFL)
Robério Araújo (PL)
Wagner Salustiano

Suplentes

Rubens Bueno

Betinho Rosado
Gervásio Silva

Joaquim Francisco
José Múcio Monteiro

José Rocha
Marcondes Gadelha

Nilmar Ruiz
Reginaldo Germano

Werner Wanderer
Zezé Perrella

Almir Sá
Ary Kara

Fetter Júnior
Júlio Redecker
Luiz Fernando
VadãoGomes

João Caldas (PL)
1 vaga

Alberto Fraga
Armando Abílio

João Magalhães
João Matos

Jurandil Juarez
Milton Monti

Pinheiro Landim
3 vagas

Avenzoar Arruda
Jair Meneguelli

Luiz Mainardi
Paulo Rocha

Waldomiro Fioravante
1 vaga

PT

PFL

PPB

POT

PPS
Llncoln Porteia

Aldo Rebelo
Paulo José Gouvêa (PL)

Bloco (PL, PSL)

Bloco (PSB, pedoB)

Antônio Jorge
Caio Riela

Chiquinho Feitosa
Félix Mendonça
Julio Semeghini

Lidia Quinan
Luiz Ribeiro

Nilton Capixaba
Paulo Kobayashi

Roberto Pessoa (PFL)
Sérgio Carvalho

Sérgio Barros
Blocp (PMOB, PST, PTN)

Bloco (PSOB, PTB)

Presidente: Gerson Pêres (PPB)
12 Vice-Presidente: Waldemir Moka (PMDB)
22 Vice-Presidente: Valdeci Oliveira (PT)
32 Vice-Presidente: Ronaldo Caiado (PFL)
Titulares

Anivaldo Vale
B.Sá
Carlos Batata
Helenildo Ribeiro
José Carlos Elias
Josué Bengtson
Nelson Marquezelli
Nelson Meurer (PPB)
Odílio Balbinotti
Saulo Pedrosa
Valdeci Oliveira (PT)
Xico Graziano

Carlos Dunga
Confúcio Moura
Gerson Péres (PPB)
Luiz Dantas
Moacir Micheletto
Osvaldo Reis
Rainel Barbosa
Silas Brasileiro
Themístocles Sampaio
Waldemir Moka

Abelardo Lupion
Adauto Pereira
Francisco Coelho
Jaime Fernandes
Joel de Hollanda
Kátla Abreu
Paulo Braga
Ronaldo Caiado
Salomão Cruz (PPB)
Zila Bezerra

Adão Pretto
Geraldo Simões
João Grandão
Luci Choinacki
Nilson Mourão
Padre Roque

Adelson Ribeiro (PSC)

Giovanni Queiroz
Pompeu de Mattos

Augusto Nardes
Cleonâncio Fonseca
Dilceu Sperafico
Hugo Biehl
Luis Carlos Heinze
Telmo Kirst

João Tota (PPB)
Romel Anizio (PPB)

Valdir Ganzer (PT)



Bloco (PMDB, PST, PTN)

Suplentes

Inácio Arruda

Edinho Araújo

A!cione Athayde
Cunha Bueno

Fernando Ferro
João Paulo

Marcos Afonso

Femando Coruja

Aroldo Cedraz
Euler Ribeiro

Jaime Fernandes
Laura Carneiro

Pedro Pedrossian

Dr. Evilásio
Gonzaga Patríota

Alceu Collares
Pompeo de Mattos

BISpo Wanderval
Djalma Paes (PSB)

Teima de Souza

ltleonâncio Fonseca
Dr. Benedito Dias

Eurico Miranda
Jair Bolsonaro

Wagner Salustiano

José de Abreu
Paulo ae Almeida (PPB)

Remi Trinta
Silas Brasileiro

Udson Bandeira

Aloízio Santos
puilio Plsaneschi

Fátima Pelaes
Maria Abadia

Vanessa Grazziotin (PCdoS)
Xico Graziano

PT

PFL

POT

PPB

PPB

PDT

Bloco (PSB, PCdoB)

Waldir Pires

Ayrton Xerêz Rubens Furlan
Secretário: Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6922/6925

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

Bloco (PL, PSL)

PPS

Bloco (PSDB, PTB)

Bispo Rodrigues
Luciano Bivar

Expedito Júnior
Luciano Pizzatto
Paes Landim
Pedro Blttencourt
Ronaldo Vasconcellos

Ary Kara
Augusto Farias
Edmar Moreira
Ibrahim Abl-Ackel
1 vaga

Femando Coruja
José Roberto Batochio

Bloco (PSB, PCdoB)
José Antonio Almeida
Sérgio Miranda

Presidente: Salatiel Carvalho (PMDB)
1Q Vice-Presidente: Celso Russomanno (ppà)
22 Vice-Presidente: Pedro Bittencourt (PFL)
3º Vice-Presidente: Arlindo Chlnaglia (PT)
Titulares

Paulo Baltazar

Badu Plcanço
João Colaço (PMDB)
Luiz Ribeiro
Márcio Bittar (PPS)
Rlcarte de Freitas
Sebastião Madeira

Bloco (PMDB, PST, PTN)

Celso Russomanno
Femando Gabeira (PV)

Flávio Derzi
José Borba
Luiz Bittem:ourt
Ricardo Izar
Salatiel Carvalho

Fernando Zuppo

Regis Cavalcante
Secretário: Aurenilton Araruna de Almeida
Local: Anexo 11

Bloco (PL, PSL)
Pastor Valdeci Paiva Valdemar Costa Neto

PPS

Arlindo Chinaglia
Ben-Hur Ferreira
João Magno

Suplentes

Átila Lins
Claudio Cajado

Corauci Sobrinho
Jairo Cameiro
José Ronaldo
Luis Barbosa
Maluly Netto

Paes Landim
Robson Tuma

Vic Pires Franco

C:. Rosinha
José Machado
Marcos Rollm

Nelson Pellegrino
Professor Luizinho

Gustavo Fruet
João Henrique

Mauro Benevides
Nelo Rodolfo

Pedro lrujo
Pedro Novais

Ricardo Izar
Themístocles Sampaio

Udson Bandeira
1 vaga

PT

PFL

Bispo Rodrigues
José Aleksandro

PPS

Paulo Baltazar
Roberto Rocha (PSDB)

Bloco (PL, PSL)

Bloco (PSDB, PTB)
Alexandre Cardoso (PSB)

Anivaldo Vale
Átila Lira

Bonifácio de Andrada
João Almeida

João Leão
Luiz Antonio Fleury

Marcus Vicente
Max Rosenmann

Nelson Marquezelli
Nicias Ribeiro

Odllio Balblnotti
Sérgio Reis

Bloco (PSB, PCdoB)

Almeida de Jesus
Bispo Wanderval

Evandro Milhomen
Luiza Erundlna

André Benassl
Calo Rlela
Eduardo Paes
Femando Gonçalves
Inaldo Leitão
Jutahy Junior
Léo Alcântara
Nelson Marchezan
Nelson Otoch
Ronaldo Cezar Coelho
Vicente Arruda
Zenaldo Coutinho
Zulalê Cobra

Agnaldo Muniz João Herrmann Neto
Secretária: Maria Ivone do Espirito Santo
Local: Anexo 11, Sala 13-T
Telefones: 318-6906/6908 Fax: 318-2143

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

Presidente: Ronaldo r.jOl;ar Coelho (PSDB)
19 Vice-Presidente: Inaldo Leitão (PSDB)
2g Vice-Presidente: lédlo Rosa (PMDB)
39 Vice-Presidente: Ary Kara (PPB)
Titulares

Cezar Schlrmer
Coriolano Sales
Geovan Freitas
Henrique Eduardo Alves
lédlo Rosa
Júlio Delgado
Mendes Ribeiro Filho
Nair Xavier Lobo
Osmar Serraglio
Renato Vianna

Antônio Carlos Konder Reis
Ciro Nogueira
Jaime Martins
Moroni Torgan
Ney Lopes
Nilmar Rulz
Paulo Magalhães
Ricardo Fiuza
Roland Lavigne
Vilmar Rocha
1 vaga

Geraldo Magela
João Paulo
José Dirceu
José Genoíno
Marcelo Déda



Telefones: 318-6929/6935 Fax:.318-2146

Suplentes

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
, URBANO E INTERIOR'

Presidente: José índio (PMDB)
1º Vice-Presidente: Francisco Garcia (PFL)
2º Vice-Presidente: Marinha Raupp (PSDB)
3º Vice-Presidente:
Titulares

Bloco (PSDB, PTB)

Ana Catárina
José Chaves

Waldir Schmldt
. 2 vagas

Adolfo Marinho
Dino Fernandes
João Castelo
João Leão
Marinha Raupp
1 vaga

Gustavo Fruet
João Mendes
José índio
Norberto Teixeira
Zaire Rezende

Ademir Lucas
Albérico Cordeiro

Antonio Carlos Pannúnzio
Carlos Mosconi

Juquinha
Manoel Salviano

Bloco (PMDB, PST, PTN)

PFL

Bloco (PL, PSL)
Wilson Santos (PMDB) João Sampaio (PDT)

PPS
Rubens Furlan Eliseu Moura (PPB)
Secretário: Jorge Henrique Cartaxo de Arruda
Local: Anexo 11, piso superior, sala 184-C
Telefones: 318-7072/7073 Fax: 318-2147

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

Inácio Arruda

Sérgio Novais (PSB)

Bloco (PSB, PCdoB)

Bloco (PMOB, PST, PTN)

Suplentes

Edison Andrino .
Germano Rigottp ,

Nelson Proença
Zaire Rezende

1 vaga

Antonio Cambraia
Antonio Kandir .
Eduardo Paes'

Lidia Quinan
Mansa Serrano

; ~ico Grazianq

PFL

Bloco (PSOB, PTB)

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Ana Catarina.
Antônio do Valle
Armando Monteiro
Jurandil Juarez
Múcio Sá

Alex Canziani
Emerson Kapaz (PPS)
Mareio Fortes -
Maria Abadia
Ricardo Ferraço
~érgio Guerra

Presidente: Enio Bacci (PDI)
1º Vice-Presidente: João Sampaio (PDT)
2º Vice-Presidente: João Pizzolattí (PPB)
3º Vice-Presidente: Paulo Octávio (PFL)
Titulares

1 vaga

Dr. Evilásio

João Pizzolatti
Simão Sesslm

Nilmário Miranda
Valdeci Oliveira

Valdir Ganzer

Cesar Bandeira
Jonival Lucas Junior
Mário Assad Júnior

Pedro Femandes
Zila Bezerra

Euler Ribeiro (PFL)
1 vaga

por

PT

PPB

Costa Ferreira
Francisco Garcia
Jorge Tadeu Mudalen (PMDB)
Mauro Fecury
Sérgio Barcellos

Iara Bernardi
Márcio Matos
Maria do Carmo Lara

Presidente: Marcos Rolim (PT)
1º Vice-Presidente: Nelson Pellegrino (PT)
2º Vice-Presidente: Miriam Reid (PDT)
3º Vice-Presidente: José Antonio Almeida (PSB)
Titulares Suplentes

Bloco (PSDB, PTB)

Augusto Nardes
1 vaga

Celso Jacob

Carlito Merss.
Geraldo Simões
João Fassarella

Arolde de Oliveirà
Francisco Garcia

Ricardo Fiuza
Ronaldo Vasconcellos

1 vaga

PT

por

PPB

Enio Bacci

João Pizzolatti
Júlio Redecker

Gerson Gabrielli
Jairo Carneiro
Paulo Octávio
Roberto Pessoa
Rubem Medina

Clementino Coelho (PPS)
José Machado
Luiz Mainardi

. Bloco (PSB, PCdoB)
João Sampaio (PDT) Veda Crusius (PSDB)

Danilo de Castro
Fernando Gabeira (PV)

Marcos de Jesus
Nilmário Miranda (PT)

Walter Pinheiro (PT)
1 vaga

Badu Picanço
Eduardo Barbosa
FlávioArns
José Antonio Almeida (PSB)
Max Mauro
Sebastião Madeira

Bloco (PMOB, PST, PTN)
Elclone Barbalho
Udson Bandeira

3 vagas

Alberto Fraga
Flávio Derzi
Júlio Delgado

3



Bloco (PSOB, PTB)

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

Presidente: Pedro Wilson (PT)
11! Vice-Presidente: Gilmar Machado (PT)
21! Vice·Presidente: Marisa Serrano (PSDB)
31! Vice-PresIdente: Nelo Rodolfo (PMDB)
Titulares

Amvaldo Vale
IrisSimões

Juquinha
Luiz Carlos Hauly

Paulo Mourão
Ricardo Ferraço

3 vagas

Antonio Palocci
Geraldo Magela

Henrique Fontana
Milton Temer

Antônio do Valle
Armando Monteiro

Coriolano Sales
Luiz Dantas

4 vagas

Ciro Nogueira
José Carlos Vieira

José Lourenço
Moreira Ferreira

Nice Lobão
Osvaldo Coelho

Paudemey Avelino
1 vaga

PT

PFL

Bloco (PMDB, PST, PTN)

Deusdeth Pantoja
Jorge Khoury
José Ronaldo
Lael Varella
Manoel Castro
Mussa Demes
Roberto Brant
1 vaga

Carlito Merss
João Paulo
José Pimentel
Ricardo Berzolni

Antonio Kandir
Custódio Mattos
José Militão
Max Rosenmann
Rodrigo Maia
Sampaio Dória
Silvio Torres
Yêda Crusius
1 vaga

Edinho Bez
Gastão Vieira
Germano Rigotto
José Aleksandro (PSL)
José Priante
Milton Monti
Pedro Novais
1 vaga

Suplentes

Marcos Cintra

Agnaldo Muniz

Bloco (PL, PSL)

PPS

Clovis Volpi
Dino Fernandes

Fernando Gonçalves
Lidia Quinan

Nelson Marchezan
Paulo Mourão

Raimundo Gomes de Matos
Bloco (PMOB, PST, PTN)

Alberto Mourão
Gastão Vieira

Luiz Bittencourt
Milton Monti

Osmar Serragho
Rita Camata

Ademir Lucas
Átila Lira
Bonifácio de Andrada
Eduardo Seabra
FlávioArns
Marisa Serrano
Nilson Pinto

João Matos
Maria Elvira
Nela Rodolfo
Osvaldo Biolchi
Paulo Lima
Zé Gomes da Rocha

João Caldas

Rubens Bueno
Secretário: Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo 11
Telefones: 318-7024/7026

Celcita Pinheiro
Luis Barbosa
Nice Lobão
Osvaldo Coelho
Zezé Perrella

PFL
Joel de Hollanda

Mauro Fecury
NllmarRuiz

Raimundo Santos
Santos Filho

Eni Voltolim
Fetter Júnior
Iberê Ferreira
1 vaga

PPB

PDT

Herculano Anghinetli
Luis Carlos Heinze

2 vagas

PPS

Agnelo Queiroz 1 vaga
Bloco (PL, PSL)

Jonival Lucas Junior (PFL) Luciano Bivar

Suplentes

Eujácio Simões
Bloco (PL, PSL)

PPS

Bloco (P5DB, PTB)

Presidente' Márcio Reinaldo Moreira (PPB)
19 Vice-Presidente: Simão Sessim (PPB)
2g Vice-Presidente: Luiz Fernando (PPB)
32 Vice-Presidente: Manoel Salvlano (PSDB)
Titulares

Aníbal Gomes
Delfim Netto (PPB)
Hélio Costa

Dr. Helena João Almeida
Eliseu Moura (PPB) João Leão
Manoel Salviano Josué Bengtson
Max Mauro Mário Negromonte
Rommel Feijó Sebastião Madeira
Wigberto Tartuce (PPB) Zenaldo Coutinho

Bloco (PMDB, PST, PTN)
Damião Feliciano

Gastão Vieira
João Henrique

Marcos Cintra

Bloco (PSB, PC do B)
Dr. EVllásio Eduardo Campos

Wanderley Martins 2 vagas
1 vaga

Pedro Eugênio Emerson Kapaz
Secretária: Maria Linda Magalhães
Local: Anexo 11 Telefones: 318-6960/6989/6955

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE

Suplentes

Adolfo Marinho

Miriam Reid

Iara Bernardi
Professor Luizinho

Walter Pinheiro

Antonio Joaquim Araújo
Clementlno Coelho (PPS)

José Linhares

PT

POT

PPB

Bloco (PSDB, PTB)

Bloco (PSB, PC do B)

Antonio Cambraia

Eurico Miranda
Rafael Greca (PFL)
Renato Silva (PSDB)

Eber Silva

Esther Grossi
Gilmar Machado
Pedro Wilson

Wálfnao Mares Guia (PPS) Agnaldo Muniz
Secretário(a): Carla Rodrigues de Medeiros
Local: Anexo 11
Telefone: 318·6900/6905/70~1/7012

COMISSÃO DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO

Presidente: Manoel Castro (PFL)
12 Vice-Presidente: Gastão Vieira (PMDB)
22 Vice-Presidente: Ibere Ferreira (PPB)
3g Vice-Presidente: Antonio Cambraia (PSDB)
Titulares



Bloco (PL, PSl)
Lincoln Portela Eduardo Campos (PSB)
Secretária: Valda D. S. Lobo
Local: Anexo 11, Sala T-S6 - Reunião: 4@sfeiras
Telefones: 318-6944/6946 Fax: 318-2137

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíLIA

João Magalhães
Mauro Benevides

Antônio Geraldo
JairoAzi
Paulo Marinho
Robson Tuma
1 vaga

Welllngton Dias
2 vagas

Márcio Reinaldo Moreira
Simão Sessim

PFL

PT

PPB

POT

Jorge Tadeu Mudalen
1 vaga

Deusdeth Pantoja
Jaime Martins

José Carlos Coutinho
Medeiros

Ursicino Queiroz

Gilmar Machado
João Magno
Pedro Celso

Dllceu Sperafico
1 vaga

Yvonilton Gonçalves

POT

Olimpio Pires
Bloco (PSB,PC do B)

Alexandre Cardoso

Romel Anizio

Airton Dipp

Haroldo Lima

Valdemar Costa Neto Almeida de Jesus
PPS

Bloco (PL, PSL)

Celso Jacob 1 vaga
Bloco (PSB,PC do B)

Luiz Fernando (PPB) Sérgio Novais

Suplentes

Arnon Bezerra
Custódio Mattos
Eduardo Seabra

Feu Rosa
Jovair Arantes
Jutahy Junior

Pedro Canedo
Ricarte de Freitas

Rommel Felj6
Saulo Pedrosa

1 vaga

Confúcio Moura
Glycon Terra Pinto

Laire Rosado
6 vagas

Bloco (PMDB, PST, PTN)
Oarcísio Pemndi
Euler Morais
Jorge Alberto
Jorge Costa
Osmânio Pereira
Remi Trinta
Rita Camata
Saraiva Felipe
Teté Bezerra

Presidente: Cleuber Cameiro (PFL)
19 Vice-Presidente: Jorge Alberto (PMOB)
29 Vice-Presidente: Remi Trinta (PST)
39 Vice-Presidente: Celso Giglio (PTB)
Titulares

Bloco (PSDB, PTB)
Alcione Athayde (PPB)
Carlos Mosconi
Celso Giglio
Eduardo Barbosa
Lidia Quinan
Lúcia Vânia
Rafael Guerra
Raimundo Gomes de Matos
Renildo Leal
Sérgio Carvalho
Vicente CarepresoSuplentes

Renildo Leal
Ricardo Rique

Ricarte de Freitas
Sérgio Barros
Sérgio Guerra

Sérgio Reis

Bloco (PSDB, PTB)

Airton Roveda
Antônio Jorge
Juquinha
Luiz Antonio Fleury
Nicias Ribeiro
Paulo Feijó

Airton Cascavel Regis Cavalcanti
Secretária: Maria Helena Pinheiro Monteiro
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6888 /6887 Fax: 318-2176

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

Presidente: Luiz Antonio Fleury (PTB)
12 Vice-Presidente: Moreira Ferreira (PFL)
29 Vice-Presidente: Niclas Ribeiro (PSDB)
3g Vice-Presidente: Fernando Ferro (PT)
Titulares

Bloco (PMDB, PST, PTN) PFL

Alceste AlmeIda
Antonio Feijão
Betinho Rosado rPFL)
Félix Mendonça (PTB)
Marcos Lima

Gervásio Silva
Gilberto Kassab
José Carlos Aleluia
Moreira Ferreira
Pedro Pedrossian

Fernando Ferro
Luiz Sérgio
Professor Luizinho

José Janene
Vadão Gomes

PFL

PT

PPB

Edinho Bez
Luiz Piauhylino (PSDB)

Salatiel Carvalho
2 vagas

Eliseu Resende
Lael Varella

Pedro Bittencourt
Rafael Greca

1 vaga

Adão Pretto
Iara Bernardi

Virgflio Guimarães

B. Sá (PSDB)
Ricardo Barros

Affonso Camargo
Almerinda de Carvalho
Cleuber Carneiro
Dr. Benedito Dias (PPB)
José Carlos Coutinho
Laura Carneiro
Lavoisier Maia
Marcondes Gadelha
Ursicino Queiroz

Antonio Palocci
Or. Rosinha
Eduardo Jorge
Henrique Fontana
João Fassarella

Antonio Joaquim Araújo
José Linhares
Nilton Baiano
1 vaga

Alceu Collares

PT

PPB

PDr

Antônio Geraldo
Celcita Pinheiro

Costa Ferreira
Ildefonço Cordeiro

José Mendonça Bezerra
Paulo Marinho

Ronaldo Calado
Wilson Braga

1 vaga

Arlindo Chinaglia
Luci Choinacki

Paulo Paim
Ricardo Berzoini

1 vaga

Eni Voltolini
Euler Ribeiro (PFL)

Iberê Ferreira
Oliveira Rlho

Or. Hélio



1 vaga

Bioco'(P~B,PC do B)
Agnelo Queiroz
Lu'iza Eruhdin~

Suplentes

Airton Cascavel
PPS

Pedro Celso (PT)

Secretária: Anamélia Ribeiro Correia de Araújo
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6987/ 6990/7004/7007

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

Presidente: Barbosa Neto (PMDB)
1º Vice-Presidente:Pedro Femandés (PFL)
2Wice-Presidente: Chiquinho Feitosa (PSDB)
3º Vice·Presidente: João Ribeiro (AFL)
Titulares

Fax: 318-2156

Pedro Eugênio

Pedro Eugênio

RPS
Angela Guaélagnin (PT)

Secretário: Eloízlo Neves Gujm~rães

Local: Anexo 11, Sala 1-5q-A
Telefones: 318Q016 à 7021

Bloco (pL, PSL)

Arm~ndo Abflio (PMDB)

Serafim Venzon

DJálrila Paes
Jandlra Feghali

MiriamReid
Olímpio Pires

Luiz Sérgio
Márcio Matos

Maria Do Carmo Lara
Nilson Mourao

Pedro Celso
Wellington Dias

Alceste Almeida
Aníbal Gomes
Carlos Dunga

Francistônio Pinto
Hermes Parcianello

3 vagas

João Tota
Nllton Baiano

" Pedro Valadares (PSB)
Telmo Kirst

1 vaga

Coronel Garcia
Dr. Heleno

Narcio Rodrigues
Pastor Valdeci Palva (PSL)

Paulo Feijó
Silas Câmara
Silvio Torres

Vittorio MedioU
3 vagas

Affonso Camargo
Antônio Carlos Konder Reis

JairoAzi
Leur Lomanto
Mussa Demes

Paulo Braga
Rubem Medina

1 vaga
PT

PFL

POT

PPB

Bloco (PMOB,PSl",PTN)

Albérico Filho (PMDB)
Almir Sá
Glicon Terra Pinto (PMDB)
Philemon Rodrigues (PL)
Raimundo SarJtos (PFL)

Carlos Santana
Damião Feliciano (PMDB)
Fernando Marroni
João Casei"
Marcos Afonso
Teima De Souza

Luis Eduardo
1 vaga

Aloizio Santos
Chico da Princesa
Chiquinho Feitosa
Duilio Pisaneschi
Feu Rosa
Mário Negromonte
Pedro Chaves (PMDB)
Roberto Rocha
Romeu Queiroz
Sérgio Barros
Sergio Reis

Alberto Mourão
Barbosa Neto
Domiciano Cabral
Eunício Oliveira
João Henrique
José Chaves
Olavo Calheiros
Waldir Schmidt

Aracely De Paula
Eliseu Resende
IIdefonço C<>rdeiro
Jóão Ribeiro
Neuton Lima
Oscar Andrade
Pedro Femandes
1 vaga

Suplentes

Hugo Biehl
João Tota

1 vaga

Edlnho Bez
Geovan Freitas

lédio Rosa
Júlio Delgado

Osvaldo Blolchi
1 vaga

Arthur Virgílio
José Militão
Lúcia Vânia

Narcio Rodrigues
Rodrigo Maia

2 vagas

Carlos Santana
Femando Marroni

José Pimentel

Eurípedes Miranda

Almerinda de Carvalho
Expedito Júnior

João Ribeiro
1 vaga

Roland Lavigne

PT

PFL

POT

PPB·

Bloco (PSDB, PTB)

Bloco (PMOB, PST, PTN)

Vivaldo Barbosa

Laire Rosado
Paulo de Almeida (PPB)
Paulo Paim (PT)
Paulo Rocha (PT)
2 vagas

Avenzoar Arruda
Babá
Jair Meneguelli

José Carlos Vieira
José Múcio Monteiro
Luciano Gastro
Medeiros
Wilson Braga

Aiexandre ~antos
Fátima Pelaes
Jovair Arantes
Marcus Vicente
Nllton Capixaba
Pedro Henry. ,
Ricardo Rique.

Herculano Anghinetti
Pedro Corrêa
Ricardo B~rros

COMISSÃO DE 'TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO 8. SERViÇO ~ÚB.L1CO

Presidente: Jovair Arantes (PSDB)
12 Vice-Presidente: Nilton Capixàba (PTB)
22 Vice-Presidente: Medeiros (PRL)
32 Vice-Presidente:
Titulares

Bloco (PSB, PCdoB).

Vanessa Grazziontin

Bloco (PL, PSI_)

Eduardo Campos (PSB)

1 vaga

Cabo Júlio

Gonzaga Patriota

Eujácio Simões

Edinho Araújo

Bloco (PSB,PCdoB)

Bloco (PL,PSL)

PPS

Jandira Feghall

De Velasco

Airton Cascavel
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Bloco (PSB,PCdoB)
Evandro Mllhomen José Antonio Almeida

Bloco (PL,PSL)

Secretário: Ruy Ornar Prudênclo da Silva
Local: Anexo 11
Telefonec;: 318-6973 à 6976

COMISSÃO DA AMAZÔNIA
E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Presidente: Evandro Mllhomen (PSB)
1~ Vice-Presidente: Vanessa Grazziotin (PCdoB)
22 Vice-Presidente: Raimundo Santos (PFL)
32 Vice-Presidente: Jorge Costa (PMD8)
Titulares Suplentes

Bloco (PSDB.PTB) Bloco (PMOB,PST,PTN)

Suplentes

Eduardo Jorge
José Dirceu

José Genurno
Marcelo Déda
Pedro Wilson

Celso Russomanno
Edmar Moreira

Pedro Corrêa
Roberto Balestra

1 vaga

Abelardo Lupion
Aracely de Paula

Jorge Khoury
Lavoisier Maia
Luciano Castro

Luciano Pizzatto
Manoel Castro

Mário Assad Júnior
Vilmar Rocha

Augusto Franco
Bonifácio de Andrada

Celso Giglio
Feu Rosa

João Castelo
José Carlos Elias

Ricardo Rlque
Silvio Torres

Vicente Arruda
Vicente Caropreso

Zulaiê Cobra

Antonio Feijão
Edson Andrino

Fernando Gabeira (PV)
Gessivaldo Isaias

Jorge Pinheiro
Mattos Nascimento

Moacir Micheletto
Paulo Lima

1 vaga

PT

PFL

PDT

PPB

Dr. Heleno (PSDB)

Fernando Zuppo
Wanderley Martins

Bloco (PSB,PCdoB)
Manoel Salvlano (PSDB)
Ricardo Ferraço (PSDB)

Bloco (PL,PSL)

Alberto Fraga
De Velasco (PSL)
Elcione Barbalho
Fernando Diniz
Lamartine Posella
Mário de Oliveira
Paulo Kobayashi (PSDB)
Synval Guazzelli
1 vaga

Airton Dlpp
Neiva Moreira

Aldo Rebelo
Pedro Valadi:lres

Titulares

Milton Temer
Nllmário Miranda
Paulo Delgado
Virgilio Guimarães
Waldomiro Fioravante

Cabo Júlio

Bloco (PSOà,PTB)
Antonio Carlos Pannunzlo
Arnon Bezerra
Arthur Vlrgllio
Clovis Volpi
Coronel Garcia
José Carlos Martinez
José Teles
Luiz Carlos Hauly
Magno Malta
Paulo Mourão
Vlttorlo Medloli

Aroldo Cedraz
Átila Lins
Claudio Cajado
Francisco Rodrigues
Joaquim Francisco
José Lourenlfo
José Thomaz Nonó
Leur Lomanto
Wemer Wanderer

Aldir Cabral (PSDB)
Cunha Buem)
Haroldo Lima (PCdoB)
Jair Bolsonal'o
1 vaga

Agnaldo Muniz

Badu Picanço
João Castelo

Marinha Raupp
Nilson Pinto
Pedro Henry
Sérgio Reis

Luiz Fernando
Salomão Cruz

José Pimentel
Valdir Ganzer

Welllngton Dias

Euler Ribeiro
João Ribeiro
Kátla Abreu

Sérgio Barcellos
1 vaga

José Aleksandro

Confúcio Moura
Mário De Oliveira

Rainel Barbosa
2 vagas

Giovannl Queiroz

PPB
Dr. Benedito Dias
Vanessa Grazziotin (PCdoB)

POT

PFL
Átila Lins
Luciano Castro
Raimundo Santos
Vlc Pires Franco
Zila Bezerra

PT

Bloco (PMDS,PST,PTN)

Babá
Marcos Afonso
Paulo Rocha

Euripedes Miranda

PPS

Márcio Blttar

Secretário: James Lewis Gorman Júnior
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6998/6999 e 6970

Robierio Araújo

Elclone Barbalho
Jorge Costa
Jurandil Juarez
Teté Bezerra
Udson Bandeira

Anivaldo Vale
Josué Bengtson
Nilton Capixaba
Renildo Leal
Ricarte de Freitas
Sérgio Carvalho

Secretária: Walbia Vania de Farias Lora
Local: Anexo 11
Telefones: 318-8266/6992 à 6996

COMISSÃO DE RELAÇÕ~S EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONAL

Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)'
1ll Vice-Presidente: Vittorio Medioli (PSDB)
22 Vice-Presidente: Paulo Delgado (PT)
3ll Vice-Presidente: Neiva Moreira (PDT)

João Herrmann Neto

Roberto Argenta

PPS
Ayrton Xerez

PHS

Júlid Redeckek (PPB)

FAX: 318-2125



COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA

CONSTITUCIONAL N!! 618, DE 1998 QUE
"ACRESCE INCISO AO ART. 20 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL" (INCLUI ENTRE OS
BENS DA UNIÃO O PATRIMÔNIO GENÉTICO)

Proposlão: PEC 618/98 Autor: Poder Executivo
Presidente: Gerson Gabrielli (PFL)
12 Vice-Presidente: Francistônio Pinto (PMDB)
2º Vice-Presidente: Valdeci Oliveira (PT)
32 Vice-Presidente: Dilceu Sperafico (PPB)
Relator: Ricarte de Freitas (PSDB)
Titulares Suplentes

Bloco PSOB - PTB

Bico PMOB • PST· PTN

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N!! 175, DE 1995, QUE "ALTERA O CAPÍTULO

DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL"
Proposição: PEC 175/95 Autor: Poder Executivo
Presidente: Germano Rigotto (PMDB)
12 Vice-Presidente: Antonio Kandir (PSDB)
22 Vice-Presidente: Antonio Palocci (PT)
32 Vice-Presidente: Romel Anizio (PPB)
Relator: Mussa Demes (PFL)
Titulares Suplentes

PFL

Barbosa Neto
Edlnho Bez

Gasta0 VIeira
José Chaves

Waldemir Moka
2 vagas

Fax: 318·2140

Clementino Coelho

Betinho Rosado
Cleuber Carneiro

Deusdeth Pantoja
José Carlos Aleluia

Manoel Castro
Pauderney Avelino
Pedro Pedrossian

Wilson Braga

Pastor Valdeci Paiva

PMOB

PPS

Bloco - PL • PSL

Paulo José Gouvêa

Ayrton Xerêz

Walfrido Mares Guia (PTB) 1 vaga
Secretária: Edla Calheiros BIspo
Local: Anexo 11 - Sala 165-B
Telefone: 318-7062/318-7061

PHS

Eliseu Resl3nde
Jorge Khoury
Moreira Ferreira
Mussa Demes
Paulo Magalhães
Pedro Fernandes
Roberto Brant
Ronaldo Caiado

Alberto Mourão
Antônio do Valle

- Armando MonteIro
Germano Rlgotto
José Priantê
Luiz Bittencourt
Paulo Lima

Félix Mendonça
Féu Rosa

Léo Alcântara
Marinha Raupp
Rafael Guerra

Renildo Leal
2 vagas

Elcione Barbalho
Moacir Micheletto

5 vagas

Gervásio Silva
Jairo Azi

-Joel-Holtanda
José Carlos Coutinho

Medeiros
Paulo Marinho
Zezé Perrella

PFL

Cláudio Cajado
Euler Ribeiro
Francis-co Rodrigues
Gerson Gabrielli
Moreira Ferreira
Raimundo Santos
Sérgio Barcellos

B.Sá
Fernando Gonçalves
Max Mauro
Nilson Pinto
Ricarte de Freitas
Saulo Pedrosa
Sebastião Madeira
Xico Graziano

Carlos Dunga
Francistônio Pinto
Glycon Terra Pinto
Jorge Costa
Luiz Bittencourt
Remi Trinta
Saraiva Felipe

Adão Pretto
Fernando Ferro
Padre Roque
Valdeci Oliveira

Cleonâncio Fonseca
Dilceu Sperafico
Hugo Biel

PT
João Grandão

Marcos Afonso
2 vaga&

PPB

Augusto Nardes
Jonival Lucas Júnior (PFL)

1 vaga

Antonio Kandir
José Mllitão
Lúcia Vânia
Luiz Carlos Hauly
Mareio Fortes
Nilo Coelho
Ricardo Ferraço

Antonio, Palocci
Milton Temer
Ricardo Berzolnl
1 vaga

PSOB

PT

Alberto Goldman
Anivaldo Vale

Antonio Cambraia
Inaldo Leitão

Manoel Salvlano
SílVIO Torres

1 vaga

Avenzoar Arruda
Henrique Fontana

João Fassarella
Virgílio Guimarães

POT

Pompeo de Mattos

Vanessa Grazziotin

Fernandõ"Coruja

Bloco· PSB • pedoB

1 vaga

Fetter JÚnior
João Pizzolatti
Romel Anizio
Sampaio Dória (PSDB)

PPB

Ehseu Moura
Gerson Peres

2 vagas



Bloco PL • PST - PMN - PSO - PSL

Félix Mendonça
Walfrido Mares Guia

Eurípedes Miranda
1vaga

Eduardo Campos

Marcos Cintra

PTa .

Celso Giglio
Eduardo Paes

POT

Enio Bacci
Fernando Zuppo

Bloco PSB • PCdoB

Sérgio Miranda

Ronaldo Vasconcellos (PFL)

Secretária: Carmem Guimarães Amaral
Local: Serviço de Com. Pariam. de Inq., Anexo li, S/139·8
Telefone:318-7054

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A OCUPAÇÃO DE
TERRAS PÚBLICAS NA REGIÃO AMAZÔNIA

Proposição: RCP 2/99 Autor: Sérgio Carvalho e Outros
Presidente: Lucino Castro (PFL)
1º Vice-Presidente: Alceste Almeida (PMDB)
2º Vice-Presidente: Nilson Mourão (PT)
3º Vice-Presidente: Almir Carvalho (PSDB)
Relator: Sérgio Carvalho (PSDB)
Titulares Suplentes

Bloco PSDB· PTB

Secretária: Angélica Maria Landim Fialho de Aguiar
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165·B
Telefone: 318-8437/8418 Fax: 318·8418

(*)COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR O AVANÇO
E A IMPUNIDADE DO NARCOTRÁFICO

Proposição: RCP 1/99 Autor: Moroni Torgan e Outros
Presidente: Magno Malta (PTB)
12 Vice·Presidente: Elcione Barbalho (PMDB)
22 Vice·Presidente: Fernando Ferro (PT)
3º Vice-Presidente:
Relator: Moroni Torgan (PFL)
Titulares Suplentes

PFL

PSOB
Moroni Torgan (PFL) Coronel Garcia
Sebastião Madeira Pedro Canedo
1 vaga Sérgio Reis

PT
Fernando Ferro Márcio Matos
Nelson Pellegrlno Padre Roque

PPB
Celso Russomanno Jonival Lucas Júnior (PFL)
Nilton Baiano José Janene

PTB
Magno Malta Renildo Leal

Bloco PSB - PCdoB

Babá
Paulo Rocha

João Tota
Salomão Cruz

Expedito Júnior
Sérgio Barcellos

Zila Bezerra

Badu Picanço
Max Rosenmann

Nicias Ribeiro
Nílton Capixaba

Jorge Costa
Marcos Afonso (PT)

Osvaldo Reis

PT

PFL

POT

PPB

Bloco PMDB - PST - PTN

Almir Sá
Luiz Fernando

Alceste Almelida
Antonio Feijão
Confúcio Moura

Bloco PL • PSL

Josué Bengtson
Nilson Pinto
Sérgio Barros
Sérgio Carvalho

Robéno Araujo José Aleksandro
PHS

-eAlleo-beal-{P-T-Bt -Francisco-Rodrtgues-(f>~tr

Secretário: Erles Jannes Costa Gerini
Local: Anexe 11, sala 151-B
Telefone: 31.3-7066

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA ÀCONSTITUIÇÃO N!! 203, DE 1995,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 1!! DO ART.

222 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL,
SUPRIMINDO-SE O § 2!! DO REFEIDO ARTIGO,

QUE TRATA DA PROPRIEDADE DE EMPRESAS
JORNALíSTICAS E DE RADIODIFUSÃO
SONORA E DE SONS E IMAGENS", E À

PROPOSTA DE EMENDA -À CONSTITUiÇÃO
N!! 455, DE 1997, "QUE DÁ NOVA REDAÇÃO

AO ART. 222 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL",
APENSADA ÀQUELA

Nilson Mourão
Valdir Ganzer

Airton Cascavel (PPS)
Átila Lins
Luciano Castro

Glovanni Queiroz Eurípedes Miranda
Bloco PSB - PCdoB

Evandro Milhmen Vanessa Grazziotln

José -Antonio

1 vaga

ConfúclO Moura
3 vagas

Antônio Jorge (PTB)
Celcita Pinheiro

Silas Câmara (PTB)
1 vaga

POT

PMOB

Eber Silva (PDT)
Laura Cameiro
Reginaldo Germano
Robson Tuma

Wanderley Martins

-P--aYIG-Saltazar

Elcione Barbalho
Pompeu de Mattos (PDT)
Waldemir Moka

---.vaga-

Bloco PL - PST - PMN - PSO - PSL

Ca:>o Júlio Pastor Valdeci Paiva
Proposição: PEC 203/95 Autor: LaprovitaVieira e Outros
Presidente: Ayrton Xeréz (PPS)



José Robel10 Batochio Fernando Coruja

Bloco PSB - PCdoB
Pedro Valadares . Djalma Paes

Bloco PL - PST - PMN • PSD - PSL_
De VelascCl Lincoln Portela

Secretária: Lella Machado
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 129-B
Telefone: 318-8434

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ANALISAR O PROJETO DE LÉI

COMPLEMENTAR N!! 9, DE 1999, QUE
"DISPÕE SOBRE AS NORMAS GERAIS PARA
A INSTITUIÇÃO DE REGIME DE PREVIDÊNCIA

COMPLEMENTAR PELA'UNIÃO, PELOS
t

ESTADOS, PELO DISTRITO FEDERAL E
PELOS MUNICfPIOS"

Proposição: PLP 9/99 Autor: Poder Executivo
Presidente:
1Q Vice-Presidente: Pedro Canedo (PSDB)
2Q Vice-Presidente: Osvaldo Blolchi (PMDB)
3Q Vice-Presidente: Dr. Rosinha (PT)
Relator: Robson Tuma (PFL)
Titulares Suplentes

PPB

PMDB

PFL

Antônio Jorge (PTB)
PFL

PT

Suplentes

Aracely de Paula
Celcita Pinheiro

Ciro Nogueira
Luis Barbosa
Maluly Neto

Pedro Fernandes
Sérgio Barcellos

Glycon Terra Pinto
5 vagas

Gilmar Machado
José Genorno
Paulo Delgado

Vlrgflio Guimarães

Caió Rlela
Walfrido Mares Guia

3 vagas

PTB

PDT

PSDB
Aécio Neves

Alberto Goldman
Antonio Carlos Pannunzio

Arnaldo Madeira
Jutahy Junior
Zulaiê Cobra

Eduardo Seabra
Fernando Gonçalves

Gilberto Kassab

Geraldo Magela
João Paulo
Marcelo Dada
Professor Luizinho

Titulares

Herculano Anghinetti
José Linhares
1 vaga

Albérico Filho
Alberto Mourão
Nelson Proença
Osmar Serraglio
Renato Vianna
1 vaga

Arthur Virgílio
Bonifácio de Andrada
João Almeida
Mareio Fortes
Nelson Marchezan
Zulaiê Cobra

Aroldo Cedraz
Cesar Bandeira
Jaime Martins
Jairo Azi
Joel de Hollanda
Nllmar Ruiz
Paes Landim

Bloco PL - PST - PMN - PSD - PSL

Bispo Rodrigues Bispo Wanderval

Secretário: Valdivino Tolentino Filho
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7063

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ELABORAR ANTEPROJETO COM VISTAS À

REFORMA DO REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Proposição: Autor: Presidente
Presidente: De Velasco (PSL)
1Q Vice-Presidente: Alberto Mourão (PMDB)
2Q Vice-Presidente: Professor Luizinho (PT)
39 Vice-Presidente:
Relator: Aroldo Cedraz (PFL)

Nelva Moreira Agnaldo Muniz (PPS)

Bloco PSB - PCdoB
Clementino Coelho (PPS) Jandira Feghali

1Q Vlce-PresJdente: Arolde de Oliveira (PFL)
2Q Vice-Presidente: Walter Pinheiro (PT)
SQ Vice-Presidente: Wagner Salustiano (PPB)
Relator: Henrique Eduardo Alves (PMDB)
Titulares Suplentes

PFL
Arolde de Oliveira José Mendonça Bezerra
Euler Ribeiro Lavoisier Maia
Francisco Garcia Luciano Pizzatto
Joel de Hollanda Maluly Netto
José Ronaldo Pedro Pedrossian
Santos Filho Ronaldo Caiado
Vic Pires Franco Sérgio Barcellos

PMDB
Henrique Eduardo Alves 6 vagas
João Pinheiro
Luiz Bittencourt
Nelo Rodolfo
Olavo Calheiros
Pinheiro Landim
1 vaga

PSDB
Anivaldo Vale Alberto Goldman
Ayrton Xerêz (PPS) Fernando Gabeira (PV)
José Thomaz Nonô (PFL) Marisa Serrano
Lurs Eduardo (PDT) Zenaldo Coutinho
Roberto Brant (PFL) 2 vagas
Vittorio Medioli

PT
Dr. Roslnha Regis Cavalcante (PPS)
Gilmar Machado 3 vagas
Pedro Celso
Walter Pinheiro

PPB
Antonio Joaquim Araújo José Janene
Oliveira Filho Robério Araújo (PL)
Wagner Salustiano 1 vaga

PTB
Albérico Cordeiro lris Simões
José Carlos Martinez 1 vaga

PDT



Antônio do Valle
Armando Monteiro

Euler Morais
Flávio Derzi
Milton Monti

1 vaga

João Grandão
José Pimentel
Luiz Mainardi
Milton TElmer

Jovair Arantes
Luiz Carlos Hauly

NlJoCoemo
Sampaio Dória
Xlco Graziano

1 vaga

Manoel Castro
Paes Landim

Robson Tuma

Jorge Wilson
Olavo Calheiros

Cesar Bandeira
IIdefonço Cordeiro

Marcondes Gadelha
Medeiros

Nice Lobão
Raimundo Santos

Robson Tuma

Femando Gonçalves
José Carfos Elias

Delfim Netto
Herculano Anghinetti

Márcio Reinaldo Moreira

PT

PFL

PPB

PTB

PSOB

PMDB

PMDB

Eduardo Paes
Rodrigo Mala

Coriolano Sales
Edinho Bez
Nelson Proença
Paulo Lima
Pedro Chaves
Salatiel Carvalho

Pedro Bittencourt
Roberto Brant
Rubem Medina

PDT
Enio Baccl Pompeo de Mattos

Bloco PL· PST • PMN • PSO • PSL
Marcos Cintra Ronaldo Vasconcellos (PFL)

Bloco PSB - PCdoB
Djalma Paes Sérgio Miranda
Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, S/165-B
Telefone: 3113-7061

Edmar Moreira
José Janene
Luiz Fernando

Almerinda de Carvalho
Átila Lins
Courauci Sobrinho
Gerváslo Silva
Leur Lomanto
Luis Barbosa
Neuton Lima

COMiSSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE '

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N9 374,
DE 1996, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO À ALfNEA

"E" 1)0 INCISO 11 DO ,§ 59 DO ART. 128
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

Proposição: PEC 374/96 Autor: Senado Federal
Presidente: Domiciano Cabral (PMDB)
1Q Vice-Presidente: João Castelo (PSDB)
2º Vice-Presidente: Marcelo Déda (PT)
3º Vice-Presidente: Ary Kara (PPB)
Relator: Neulon Lima (PFL) .
Titulares Suplentes

Geraldo Magela
João Coser
Ricardo Berzolni
Wellington Dias

Albérico Filho
Barbosa Neto

Antonio Cambraia
Antonio Candlr
Danilo de Castro
Manoel Salviano
Narcio Rodrigues
Veda Crusius

~uplentes

Corauci Sobrinho
João RibeirO

José Carlos Coutinho
Luciano Pizzatto

PFL

Paulo Braga Jaime Martins
Paulo Marinho João Ribeiro
Paulo Octávio ' Mauro Fecury
Robson Tuma Raimundo Santos
Ursiclno Queiroz Vilmar Rocha
Wilson Braga 1 vaga

PMOB
Gustavo Fruet Albérico Filho
Milton Monti João Colaço
Norberto Teixeira 4 vagas
Osvaldo Biolchi
Pedro Chaves
Wilson Santos

PSOB
Anivalrco Vale José de Abreu (PTN)
Helen Ido Ribeiro Maria Abadia
João Castelo Paulo Mourão
Max Rosenmann 3 vagas
Pedro Canedo
Saulol Pedrosa

PT
Anto~o Palocci Ângela Guadagnin
Dr, R sinha Jair Meneguelli
Fernando Ferra Márcio Matos
Gilmar Machado 1 vaga

PPB
Antonio Joaquim Araújo Robério Araújo (PL)
Nilton Baiano Vvonilton Gonçalves
1 vaga 1 vaga

PTB
Celso Giglio Chico da Princesa (PSDB)
Max Mauro Walfrido Mares Guia

POT
Alceu Collares Dr. Hélio

Bloco PSB - PCdoB
Djalma Paes Pedro Eugênio (PPS)

Bloco PL - PST • PMN - PSD • PSL
Marcos de Jesus (PSDB) Remi Trinta
Secretária: Fátima Moreira
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, S/169-B
Telefone: 318-7060

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E DAR PARECER S_OªRE TODOS
OS PROJETOS DE LEI EM TRAMITE NESTA

CASA, ÊSPECIALMENTE OS CONTANTES NO
ANEXO,ÚNICO DO ATO DE CRIAÇÃO,

RELATIVOS À REGULAMENTAçÃO DO
SISTEMA FINANCEIRO NÂCIONAL,

CONFORME PREVISTO NO
ARTIGO 192 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL

Presidente: Danilo de Castro (PSDB)
1º Vice-Presidente: Rubem Medina (PFL)
2º Vice-Presidente: Ricardo Berzolni (PT)
3º Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)
Relator: Edlnho Bez (PMDB)
Titulares

Jorgé' Khoury
José Lourenço
Marcondes Gadelha
Paudemey Avelino

11



Bloco PL· PST - PMN • PSO - PSL

Bispo Wanderval Ronaldo Vasconcellos (PFL)
Secretário: José Maria Aguiar de Castro
LÓCal: .Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11
Telefone: 318-8428

"COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A ATUAÇÃO DA

. FUNDAÇÃO NACIONAL DO íNDIO - FUNAI
Proposição: RCP 13/95 Autor: Elton Rohnelt e Outros
Presidente: Alceste Almeida (PMDB)
12 Vice-Presidente:
29 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente:
Relator: Antonio Feijão (PST)

Titulares Suplentes

PFL

Niclas Ribeiro Zenaldo Coutinho

PT
Dr. Roslnha João Grandão
Marcos Afonso Padre Roque

PPB

Almir Sá Airton Cascav,el (PPS)
Oliveira Filho Yvonllton G~mçalves

PTB

Renildo Leal Josué Bengtson

POT

Agnaldo Muniz (PPS) FernandO Zuppo

Bloco PSB - pedoB

Vanessa Grazziotin Evandro Mllhomen
Secretário: Mário Dráusio Coutinho
Local: Serviço de CPI, Anexo li, Sala 151-B
Telefone: 318-7058

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A APLICAÇÃO
IRREGULAR DE RECURSOS DO FUNDO DE

INVESTIMENTO DO NORDESTE - FINOR
Proposição: RCP 16/95 Autor: Dep. José Pimentel e Outros

Presidente: José Thomaz Nonê (PFL)
19 Vice-Presidente: Chiquinho Feitosa (PSDB)
29 Vlce-Pre.sidente: José Pimentel (PT)
39 Vice-Presidente:
Relator: Mucio Sá (PMDB)
Titulares Suplentes

Bloco PMOS· PST - PTN

Armando Monteiro
MúcioSá
Olavo Calheiros

Ciro Nogueira
Costa Ferreira
Wilson Braga

Armando Abílio
Pinheiro Landim

1 vaga

Antonio Cambraia
Carlos Batata

Sérgio Reis
José Carlos Elias

Bloco PSOB - PTB

PFL

Augusto Franco
Chiquinho Feitosa
João Almeida
Sérgio Guerra

César Bandeira
José Khoury
José Thomaz Nonê

4 vagas

Eurico Miranda
2 vagas

Djalma Paes

Max Mauro
Nllton Capixaba

Pinheiro Landim
3 vagas

Alexandre Santos
Léo Alcântara

Zenaldo Coutinho
3 vagas

IIdefonço Cordeiro
João Ribeiro
Luis Barbosa

Sérgio Barcellos

Coriolano Sales (PMDB)

PT

PTS

POT

PPS

PSOB

Bloco PSB - pedoS

Enio Bacci

Nelson Marquezelli
1 vaga

José Antonio

Domiciano Cabral
Gustavo Fruet
2 vagas

Francisco Garcia
Francisco Rodrigues
Luciano Castro
Raimundo Santos

Ary Kara
Augusto Farias
Gerson Peres

Marcelo Déda
3 vagas

André Benassl
Helenildo Ribeiro
João Castelo
Nelson Otoch
Vicente Arruda
Zulaiê Cobra

Alceste Almeida
Jorge Costa
1 vaga

PMOS
Jurandil Juarez

Osvaldo Reis
Teté Bezerra

PT
Avenzoar Arruda
José Pimentel

Fernando Ferro
Welllngton Dias

Antonio Feijão (PST)
B.Sá

PSOB

Badu Picanço
Sebastião Madeira

PPB

Pedro Corrêa
Antonio Joaquim Araújo

Cleonâncio Fonseca
1 vaga



por Bloco PL • PSL

Olfmpio Pires Nelva Moreira Robério Araújo Phllemon Rodrigues

Eduardo Campos

Almeida de Jesus

Bloco PSB • pedoB

Bloco· PL, PSL

Haroldo Lima

EuJácio Simões

PPS

Edlnho Araújo Regls Cavalcante

Secretário (a): Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Anexo li, Sala 151·B
Telefone: 318-7066/318-7055

PV

Pedro Eugênio (PPS) Regis Cavalcante (PPS)
Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Anexo li, sala 151·B
Telefone: 318·7061

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A INCIDÊNCIA DE

MORTALIDADE MATERNA NO BRASIL
ProposIção: RCP 22/96 Autor: Fátima Pelaes e Outros
Presidente: Fátima Pelaes (PSOB)
19 Vice-Presidente: A1tnerinda de Carvalho (PFL)
29 Vice-Presidente: Iara Benardl (PT)
39 Vice-Presidente: Dr. Benedito Dias (PPB)
Relator: Elcione Barbalho (PMOB)
Titulares Suplentes

Bloco PSOB • PTB

Bloco PMDB - PST - PTN

Bloco PSB • pedoB

, TeIma de Souza (PT)

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUIÇAo Nll 89, DE 1995,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO INCISO IV DO
ARTIGO 29 DA CONSTITUIÇAo FEDERAL"

(TRE FIXARÁ O NÚMERO DE VEREADORES
PROPORCIONAL À POPULAçAO)

Proposição: PEC 89/95 Autor: Nlclas Ribeiro e Outros
Presidente: Rafael Guerra (PSOB)
19 Vice-Presidente: Norberto Teixeira (PMOB)
29 Vice-Presidente: Geraldo Simões (PT)
39 Vice-Presidente: João Pizzolattl (PPB)
Relator: Zezé Perrella (PFL)
Titulares Suplentes

PFL
José Mendonça Bezerra Francisco Rodrigues
Paulo Braga Jaime Martins
Pedro Bittencourt Maluly Netto
Sérgio BarcE·llos Moreira Ferreira
VIImar Rocha Nllmar Rulz
Zezé Perrela Paulo Marinho
ZUa Bezerra RoIand Lavlgne

PMOB
Ana Catarínel Hermes Parclanello
Aníbal Gomes JoAo Mendes
João Magalhães Ralnel Barbosa
José fndio 3 vagas
Norberto Tei,(eira
1 vaga

PSDB
Ademir Lucas Fátima Pelass
Antonio Feijão (PST) Maria Abadia
Nicias Ribeiro Max Rosenmann
Nilo Coelho Nilson PInto
Rafael Guerra 2 vagas
Zulaiê Cobra

PT
Geraldo Simões 4 vagas
Wellington Oias
2 vagas

PPB
Cunha Bueno Antonio Joaquim Araújo
João Pizzolatti Hugo Biehl
1 vaga Romel Anlzio

PTB
Celso Glgllo Renlldo Leal
Max Mauro 1 vaga

POT
EberSilva Pompeo de Mattos

Bloco PSB • pedoB
Pedro Eugênio (PPS) 1 vaga

Or. Hélio

Celclta Pinheiro
Laura Camiro

1 vaga

Arlindo Chinaglia
Or. Roslnha

Júlio Oelgado
Marcelo Barbieri

1 vaga

Eduardo Barbosa
Flávio Arns

Marisa Serrano
Veda Crusius

Antonio Joaquim Araújo
1 vaga

PT

PFL

POT

PPB

Alcione Athayde
Dr. Benedito Dias

Ana Catarina
Elclone Barbalho
Geovan Freitas

Almerinda de Carvalho
KátlaAbreu
Nlce Lobão

Fátima Pelaes
Ud/aQuinan
Maria Abadia
Marinha Raupp

Angela Guadagnln
Iara Bernardi

Jandira Feghali

Miriam Reld



Bloco PL - PST - PMN - PSD - PSL Telmo Kirst

Almeida de Jesus
PV

Remi Trinta
PDT

Regis Cavalcante (PPS) Airton Cascavel (PPS) Fernan,do Zuppo EberSilva

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 168-A
Telefone: 318-8428 Fax: 318-2140 Haroldo Lima

Bloco PSB, PC do B

1 vaga

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

Nº 98, DE 1999, QUE "ALTERA O ART. 3D PARA
ACRESCENTAR INCISO CONFERINDO
COMPETÊNCIA AO MUNiCípIO PARA

DETERMINAR ATRIBUiÇÕES DE
VICE-PREFEITO"

Bloco PMDB, PST, PTN

Presidente: Coriolano Sales (PMDB)
19 Vice-Presidente: Alex Canziani (PSDB)
22 Vice-Presidente: João Magno (PT)
32 Vice-Presidente: Simão Sesslm (PPB)
Relator: Joaquim Francisco (PFL)
Titulares

1 vaga

Marcos Cintra

Agnaldo Muniz

André Benassí
Feu Rosa

José Militão
Nelson Otoch

2 vagas

6 vagas

Antônio Geraldo
Cesar Bandeira

Francisco Garcia
Paes landim

Pedro Blttencourt
Raimundo Santos
Werner Wanderer

PV

PPS

PSDB

PMDB

Bloco PL, PSL

Dr. Evilásio (PSB)

Gustavo Fruet
Osmar Serraglio
Renato Vianna
Ricardo Izar
Rita Camata
Synval Guazzelli

Alexandre Santos
Bonifácio de Andrada
Helenildo Ribeiro
Inaldo Leitão
João Castelo
Vicente Arruda

Almeida de Jesus

Rubens Furlan

Secretário: Marcos Figueira de Almeida
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Sala 165·B
Telefone: 318-8430 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER SOBRE
AS EMENDAS DO SENADO FEDERAL AO

PROJETO DE LEI N!! 634, DE 1975, QUE
"INSTITUI O CÓDIGO CIVIL"

Proposição: PL 634/75 Autor: Poder Executivo
Presidente: João Castelo (PSDB)
12 Vice-Presidente: Ricardo Izar (PMDB)
22 Vice-PrE·sidente: Iara Bernardi (PT)
39 Vice-PrE·sidente: Augusto Nardes (PPB)
Relator: Rh~rdo Fiuza (PFL)
Titulares . Suplentes

PFL
Antônio Carlos Konder Reis
Ciro NoguE.ira
Jaime Martins
José Ronaldo
Marcondes Gadelha
Paulo Mag,alhães
Ricardo Fiuza

Suplentes

4 vagas

Alberto Mourão
Cezar Schirmer

Gessivaldo Isaias
3 vagas

Adauto Pereira
Gilberto Kassab

José Carlos Vieira
Nilmar Ruiz

Pedro Pedrossian
Zila Bezerra

Autor: Fernando Zuppo
e Outros

PT

PFL

Bloco PSDB, PTB

Antonio Carlos Pannunzlo
Danilo de Castro

Iris Simões
José Carlos Elias

Jutahy Junior
Narcio Rodrigues

Saulo Pedrosa
Silvio Torres

Proposição: PEC 98/99

Avenzoar Arruda
João Magno
José Machado
Márcio Matos

Alex Canziani
Augusto Franco
Caio Riela
Celso Giglio
José Teles
Raimundo Gomes de Matos
Roberto Rocha
Sérgio Reis

Coriolano Sales
Gustavo Fruet
João Matos
Júlio Delgado
Mauro Benevides
Nair Xavier Lobo

Aracely de Paula
Euler Ribeiro
joa-qo1TTl1=lIDlcisco
Jonival Lucas Junior
Paulo Braga
Vic Pires Franco

Antonio Joaquim araúJo
Simão Sesslm

PPB

3 vagas

Iara Bernardi
Marcelo Déda
Marcos Rolim
1 vaga

PT
Fernando Ferro
Geraldo Magela

José Pimental
Waldir Pires

14



Augusto Nardes
Edmar Moreira
Wagner Salustiano

Luiz Antonio Fleury
Roberto Jefferson

PPB

PTB

POT

Celso Russomanno
2 vagas

Caio Riela
Femando Gonçalves

Rubem Medina
Vic Pires Franco

Adáó Pretto
Jorge Blttar
Professor Lulzinho
Walter Pinheiro

Paulo Marinho
Zezé Perrella

PT

4 vagas

Bloco PSB - PCdoB

José Antonio Aldo Rebelo

José Roberto Batochio Coriolano Sales (PMDB) Cunha Bueno
Eliseu Moura
Wigberto Tartuce

PPB
Celso Russomanno

Yvonilton Gonçalves
1 vaga

POT

Bloco PL • PST • PMN • PSO • PSL Dr. Hélio Luís Eduardo

Lincoln Portela

Ayrton Xerêz
PPS

João Caldas

Airton Cascavel

Dr. Evilásio
Bloco PSB, PC do B

1 vaga

Bloco PL, PSL
Secretario: Sílvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone: 318-7061

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI N9 1.483, DE 1999, QUE
"INSTITUI A FATURA ELETRÔNICA E

A ASSINATURA DIGITAL NAS
TRANSAÇÕES DE COMÉRCIO ELETRÔNICO"

Proposição: PL 1.483/99 Autor: Dr. Hélio
Presidente: Arolde de Oliveira (PFL)
1g Vice-Presidente:
2e Vice-Presidente: Walter Pinheiro (PT)
3e Vice-Presidente: Wigberto Tartude (PPB)
Relator: Julio Semeghini (PSDB)
Titulares Suplentes

Bloco PSOB, PTB

PFL

Bloco PMDB, PST, PTN
Hermes Parcianello
Jorge Costa
Jorge Pinheiro
Marçal Filho
Marcelo Barbieri
Nelson Proença
Pinheiro Landim

Secretária: Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Anexe. li, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 319-6874

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROF:ERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N920, DE 1995,
QUE "ESTABELECE O PARLAMENTARISMO"

Proposição: PEC 20/95 Autor: Eduardo Jorge e Outros
Presidente: Bita Camata (PMDB)
19 Vice-Presidente: Leur Lomanto (PFL)
2e Vice-Presidente:
3e Vice-Presidente: Cunha Bueno (PPB)
Relator: Bonifácio de Andrada (PSDB)
Titulares Suplentes

Custódio Mattos

Cezar Schirmer
Germano Rigotto

4 vagas

Antônio Geraldo
Aroldo Cedraz

Cesar Bandeira
Expedito Júnior

Francisco Coelho
IIdefonço Cordeiro

Sérgio Barcellos

Pedro Eugênio

Marcos Rolim (PT)

Pastor Valdeci Paiva

PV

PPS

PFL

PSDB

PMDB

Fernando Gabeira

Emerson Kapaz

Adolfo Marinho

Marcos Cintra

Antônio Carlos Konder Reis
Jaime Martins
Laura Carneiro
Leur Lomanto
Paes Landim
Paulo Magalhães
VilmarRocha

Darcisio Perondi
Edison Andrino
Elclone Barbalho
Luiz Bittencourt
RltaCamara
Zaire Rezende

7 vagas

Ir;sSimões
Luiz Ribeiro

Mareio Fortes
Maria Abadia

Nelson Marquezelll
Paulo Kobayashi
Romeu Queiroz

Zenaldo Coutinho

Francisco Rodrigues
Joel de Holanda

José Carlos Vieira
Moroni Torgan

NUmar Ruiz

Alex Canziani
Julio Semeghinl
Luiz Piauhyllno
Narcio Rodrigues
Ricardo Ferraço
Rodrigo Maia
Salvador Zimbaldi
Walfrido Mares Guia

Arolde de Oliveira
Corauci Sobrinho
Gerson Gabrielli
Luciano Pizzatto
Paulo Octávio



Wellington DiasBonifácio de Andrada
Carlos Mosconi
Luiz Carlos Hauly
Maria Abadia
Paulo Kobayashi

Feu Rosa
João Almeida
Mareio- Fortes

Ricardo Ferraço
Saulo Pedrosa

Ary Kara
1 '.Iaga

PPB
João Tota

1 vaga

PT PTB
João Paulo
José Genoíno
Març.e.1p, Oéda
Milton Terrer

, ,

Eduardo Jorge
3 vagas

PPB

Duilio Pisaneschi

Or. Hélio
POT

1 vaga

Fernando Zuppo

CUnha Bueno
Fetter Júnior
Nelson Meurer

Augusto Nardes
Júlio Redecker

Nelo Rodolfo (PMDB) Gonzaga Patriota

Bloco PSB· PCdoB

1 vaga

PV

Blôco PL • P~fr • PMN • PSO· PSL
Bi~po Wanderval ' Paulo José Gouvêa

Osvaldo Biolchí
6 vagas

Carlos Mosconi
Eduardo Seabra

Flávio Arns
Saulo Pedrosa

4 vagas

Celcita Pinheiro
Expedito Júnior

Joel de Hollanda
KátiaAbreu

Lavoisier Maia
Luis Barbosa

Roland Lavigne

PFL

Bloco PSOB, PTB
Eduardo Barbosa
Fátima Pelaes
Lídia Quinan
Lúcia Vânia
Maria Abadia
Max Mauro
Rafael GUElrra
Raimundo Gomes de Matos

Bloco PMOB, PST, PTN

Almerinda de Carvalho
Laura Carneiro
Marcondes Gadelha
Medeiros
Moroni Torgan
Nice Lobão
Ursicino Queiroz

Conolano Sales
Darcísio Perondl
Euler Morais
João Matos
Silas Brasileiro
Teté Bezerra
Themlstocles Sampaio

Bloco PL - PST· PMN - PSO - PSL
Lincoln Portela João Caldas

Secretária: Edla Calheiro Bispo
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-706217061 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPEdAL DESTINADA A
PROFERIR PAREC~R AO PROJETO

DE LEI N!! 3.561, DE 1997,
QUE "DISPÕE SOBRE O ESTATUTO

DO IDOSO E DÁ OUT~AS PROVIDÊNCIAS"
Proposição: PL 3.561/97 I Autor: Paulo Paim
Presidente' Eduardo Barbosa (P'SDB)
1Q Vice-Presidente:
2Q Vice-Presidente: Arlindo Chinaglia (pn
3Q Vice-Pre,sidente:
Titulares Suplentes

1 vaga

1 vaga

Pedro Valadares

José Carlos Vieira
Oscar Andrade

Wilson Braga

Glycon Terra Pinto
Marçal Rlho

1 vaga

Fernando Gonçalves
Magno Malta

PTB

PFL

POT

PMOB

Bloco rSB. PCdoB

Duilio Pisaneschi
Eduardo Seabra

Haroldo Lima

Neiva Moreira

Euler Morais
Jorge Tadeu Mudalen
Salatlel Carvalho

Couracl Sobrinho
Joaquim Francisco
José Carlos Aleluia

Fernando Gabeira

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11
Telefone: 318-8428

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ACOMPANHAR A APLICAÇÃO DA LEI N!! 9.503,

.. DE 1997, QUE "INSTITUI O CÓDIGO DE
" TRÂNSITO BRASILEIRO"

Proposição: Requerimento Autor: José Carlos Aleluia
Presidente: Ary Kara (PPB)
1Q Vice-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen (PMDB)
2Q Vice-presidente: Pedro Wilson (PT)
3Q Vice-Presidente: Coronel Garcia (PSDB)
Relator~José Carlos Aleluia (PFL)
Titulares Suplentes

Chico da Princesa
Chiquinho Feitosa
Córonel Garcia

Pedro Wilson

PSOB

PT

Zulalê Cobra
2 vagas

2 vagas

PT

Arlindo Chinaglia
Eduardo Jorge
Luiz Mainardi
Maria do Carmo Lara

Carlito Merss
Geraldo Magela

Paulo Paim
Wellington Dias



Celso Russomanno
José Unhares
1 vaga

!PPB

Antonio Joaquim Araújo
2 vagas

Nair Xavier Lobo
Pedro Chaves
Salatlel Carvalho
Themístocles Sampaio
Zé Gomes da Rocha

5 vagas

POT PFU
Fernando Coruja

Djalma Paes

Dr. Hélio

Bloco PSB, PC do B

1 vaga

Bloco PL. PSL

Aroldo Cedraz
Gilberto Kassab
João Ribeiro
Lael Varella
Moronl Torgan
Ronaldo Caiado
Sérgio Barcellos

Ciro Nogueira
José Carlos Coutinho

José Carlos Vieira
José Mendonça Bezerra

Pedro Bittencourt
Pedro Pedrossian
Urslclno Queiroz

Lincoln Portela Robério Ara~Jo
I

PT

Rubens Bueno 1 vaga

Eduardo Jorge
Jair Meneguelli
João Paulo
Paulo Rocha

Arlindo Chinaglia
Dr. Rosinha

Valdeci Oliveira
1 vaga

1 vaga

MlriamAeid

Alcione Athayde
Cleonâncio Fonseca

1 vaga
I

POli
I

PP~

Rubens Furlan

1 vaga

Bloco PL! PSL

Marcos de Jesus (PSDB)
ppsl

Bloco PSB, rC do B

Pastor Valdeci Palva

Emerson Kapaz

Pedro Valadares

PHS'Ronaldo Vasconcellos (PFL)

Roberto Balestra
Salomão Cruz
Yvonllton Gonçalves

Fernando Coruja

Secretária: Pngélica Maria Landirn~Fialho Aguiar
Local: Anexei II - Sala 165-B
Telefone: 318-8790 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR O PROJETO DE LEI N!! 4.376, DE

1993, DO PODER EXECUTIVO, QUE "REGULA
A FALÊNCIA, A CONCORDATA PREVENTIVA E

A RECUPERAÇÃO DAS EMPRESAS QUE
EXERCEM ATIVIDADE ECONÔMICA REGIDA

PELAS LEIS COMERCIAIS,
E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Proposição: PL 4.376/93 Autor: Poder Executivo
Presidente: Chico da Príncesa (P8DB)12 Vice-Presidente:
22 Vice-Presidente: Waldomiro Fioravante (PT)
3" Vice-Presidente: Márcio Reinaldo Moreira (PPB)
Relator: Osvaldo Blolchi (PMDB)
Titulares Suplentes

1 vaga

Alexandre Santos
Dr. Heleno

Fátima Pelaes
Lúcia Vânia

Paulo Mourão
Walfrido Mares Guia

2 vagas

Suplentes

Autor: Eduardo Jorge e
Fernando

I

IPHS

Bloco PMDB, PST, PTN

Proposição: PL 2.186/96

Bloco PSOB, PTB

Roberto Argentina

Secretário (a): Cily Montenegfo
Local: Anexo li, Pavimento S~perior, Sala 165-B
Telefone: 318-70576

COMISSÃO ESP.CIAL DESTINADA A
APRECIAR E PRdFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI
N!! 2.186, DE 1996, DOS SENHORES

DEPUTADOSEDUARDOJORGE,FERNANDO
GABEIRA E OUTROS, QUE "DISPÕE SOBRE A

SUBSTITUiÇÃO PROGRESSIVA DA
PRODUÇÃO E DA COMERCIALIZAÇÃO DE

PRODUTOS QUE CONTENHAM
ASBESTO/AMIANTO E DA OUTRAS

PROVIDÊNCIAS"

Gabelra
Presidente: Flávio Derzi (PMDB)
12 Vice-Presidente: Lídia Quinan (PSDB)
29 Vice-Presidente: João Paulo (PT)
32 Vice-Presidente: Salomão Cruz (PPB)
Relator: João Ribeiro (PFL)
Titulares

Airton Roveda
Jovair Arantes
Juqulnha
Lidia Qulnan
Marcus Vicente
Nelson Marquezelli
Pedro Canedo
Pedro Henry

Flávio Derzi
Marçal Filho

Luiz Blttencourt
Udson Bandeira Gerson Gabrlelll

PFL

Adauto Pereira



Lavoisier Maia Costa Ferreira Aldir Cabral (PSDB)
Mossa Demés Expedito Júnior Gerváslo Silva
Paulo Magalhães IIdefonço Cordeiro José Thomaz Nonõ
Paulo Octávio Luis Barbosa Laura Cameiro
Ricardo Fiuza Paulo Marinho Lavoisier Maia
Rubem Medina Zezé Perrella Wilson Braga

PMOB
João Henrique Gastão Vieira Alberto Fraga
João Magalhães Mendes Ribeiro Filho Hélio Costa
Jorge Alberto Osmânio Pereira Jorge Pinheiro
Marcelo Barbieri 3 vagas Marcelo Barbieri
Osvaldo Blolchl Nair Xavier Lobo
Waldir Schmidt 1 vaga

PSOB
Ademir Lucas Anivaldo Vale
Chico da Princesa Nelson otoch
Custódio Mattos Vicente Caropreso Coronel Garcia
Jovair Arantes Veda Crusius Marcus Vicente
Max Rosenmann 2 vagas Moronl Torgan (PFL)
1 vaga Paulo Feijó

PT Zulalê Cobra
Arlindo Chinaglia José Machado 1 vaga
Jair Meneguelli 3 vagas
Luiz Mainardi
Waldomlro Fioravante Geraldo Magela

PPB José Dirceu
AryKi'lra Almir Sá Marcos Rollm
Ibrahlm Abl-Ackel José Janene Nelson Pellegrlno
Márcio Reinaldo Moreira Simão Sessim

PTB Edmar Moreira
Dullio Plsaneschi 2 vagas Pedro Corrêa
1 vaga

POT
Fernando Coruja 1 vaga

Bloco PSB - PCdoB Luiz Antonio Fleury

Clementino Coelho (PPS) 1 vaga
Eurfpedes Miranda

Francisco Coelho
Francisco Rodrigues

IIdefonço Cordeiro
Reglnaldo Germano

Sérgio Barcellos
Vic Pires Franco

PMOB
, Alberto Mourão
f(IIendes Ribeiro Filho

Synval Guazelli
3 vagas

PSOB

Antonio Feijão (PST)
Amon Bezerra
Badu Picanço

Max Rosenmann
Zenaldo Coutinho

1 vaga

PT
Carlos Santana

Fernando Marroni
Wellington Dias

1 vaga

PPB
Jair Bolsonaro

2 vagas

PTB

Roberto Jefferson

POT
Wanderley Martins

Bloco PL • PST· PMN • PSO • PSL

Paulo José Gouvêa
PPS

De Velasco
Gonzaga Patriota

Bloco PSB - PCdoB

Agnelo Queiroz

Rubens Bueno Pedro Eugênio
Secretária; Fátima Moreira
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7060 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO Nl! 151, DE 1995, QUE "ALTERA
A REDAÇÃO DO INCISO 11 DO ART. 37 DO

PARÁGRAFO 72 DO ART. 144 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL", E APENSADA

(SEGURANÇA pÚBLICA)
Proposição: PEC 151/95 Autor: Gonzaga Patriota e Outros
Presidente: Aldlr Cabral (PSDB)
19 Vice-Presidente: Uno Rossi (PSDB)
2g Vice-Presidente: Marcos Rolim (PT)
3g Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)
TItulares Suplentes

Bloco PL • PST· PMN - PSO· PSL

Cabo Júlio P~ulo José Gouvêa

Secretária: Heloisa Pedrosa Dinlz
Local: Serviço de Comissões Especiais, Ane*o 11, Sala 165-B
Telefone.: 318-6874

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PRopbsTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO NR 639, DE 1999,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO §iS!! DO ART.

14 DA CONSTITUiÇÃO FEDE~AL" E À
PROPOSTA DE EMENDA À CONStiTUiÇÃO NI!
4, DE 1999, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO §

51! DO ART. 14 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL,
RESTABELECENDO A INELEGIBILIDADE

PARA OS MESMOS CARGOS, NO PERíODO
SUBSEQÜENTE, DO PRESIDENTE DA

Regls Cavalcante
PPS

Ayrton Xerãz

Adauto Ferreira

PFL.

Abelardo Luplon



PPS

Bloco PL • PST· PMN • PSD • PSL
Almeida de Jesus' , càbo J,úllo

, "

REPÚBLICA, DOS GOVERNADORES DE
ESTADO E DO DISTRITO FEDERAL,·DOS

PREFEITOS E DE QUEM HOUVER SUCEDIDO
OU SUBSTITUfDO NOS SEIS MESES

ANTERIORES AO PLEITO", APENSADA
ÀQUELA (INELEGIBILIDADE)

"

Proposição: PEC 639/99 Autor: José Carlos Aleluia e Outros
Presidente: Deusdeth Pantoja (PFL)
12 Vice-Presidente: Mattos Nascimento (PST) ,
22 Vice-Presidente: João Paulo (PT)
32 Vice-Presidente: Augusto Franco (PSDB)
Relator: Ibrahim Abl·Ackel (PPB)
Titulares Suplentes

PFL

1 vaga •

Albérico Cordeiro

Júlio Redecker
Telmo Kirst

1 vaga

1 vaga

Barbosa Neto
Cezar Schirmer

Darcfsio Perondi
Lamartlne Posella

MúcloSá
Ricardo Izar

João Coser
Luiz Sérgio

Pedro Wilson
Valdecl Oliveira

Alex Canziani
Aloízlo Santos

Feu Rosa
Mareio Fortes

Marcus Vicente
Nelson Marchezan

Átila Lins
Ciro Nogueira

Francisco Rodrigues
João Ribeiro

Joaquim Francisco
Luís Barbosa

1 vaga

Edinho Araújo (PPS)
PV

PT

PFL

PTB

POT

PPB

PSDB

PMOB

Bloco PSB· PCdoB

Airton Cascavel (PPS)

Bloco PL • PST· PMN • PSO • PSL
Eujácio Simões Almeida de Jesus

Alcione Athayde
Almir Sá
Ary Kara

Jandira Feghall

Olfmpio Pires

Carlos Santana
Pedro Celso
Teima de Souza
Wellington Dias

Duíllo Pisaneschl

Alberto Goldman
Chico da Princesa
Mário Negromonte
Paulo Feij6
Romeu Queiroz
Sílvio Torres

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI N2 1.615, DE 1999, DO PODER
EXECUTIVO, QUE "DISPÕE SOBRE A

CRIAÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES, DO DEPARTAMENTO
NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE

TRANSPORTES, REESTRUTURA O SETOR
FEDERAL DE TRANSPORTES,

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"
Proposição: PL 1.615/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: João Henrique (PMDB)
12 Vice-Presidente:
22 Vice-Presidente: Teima de Souza (PT)
32 Vice-PresIdente:
Relator: Eliseu Resende (PFL)
Titulares Suplentes

Affonso Camargo
Aracely de Paula
Ellseu Resende
IIdefonço Cordeiro
José Rocha
Neuton Lima
Oscar Andrade

Antônio do Valle
Domiciano Cabral
João Henrique
José Borba
Pedro Chaves
1 vaga

José Antonio

Fernando Coruja

Josué Bengtson

Dr. Benedito Dias
Roberto Balestra

VadãoGomes

Alberto Goldman
Carlos Batata
Léo Alcântra

Nelson Otoch
Sérgio Carvalho

1 vaga

4 vagas

Hermes Parcianello
José índio

Osvaldo Reis
3 vagas

- Átila Lins
Gervásio Silvà

Iidefonço Cordeiro
José Lourenço

José Mendonça Bezerra
Paudemey Avelino
Pedro Pedrossian

PT

PTB

PPB

PSDB

PMDB

,'., I
Dr. Evilásio

Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Luiz Femando

Gessivaldo Isaias
Jorge Alberto
Júlio Delgado
Mattos Nascimento (PST)
Norberto Teixeira
Paulo Lima

Celso Glglio

Affonso Camargo
Deusdeth Pantoja
José Rocha
Moreira Ferreira
Paulo Octávio
Roberto Brant
1 vaga

Márcio Bittar

José Roberto Batochio

Bloco PSB • PCdoB

Femando Ferro
João Paulo
Milton Temer
Wellington Dias

Augusto Franco
Dr. Heleno
João Almeida
Jovair Arantes
Silvio Torres
Vicente Arruda

Secretário: Francisco Lopes '..
Local: Serviço de Comissões Especiais,: Anexo li, Sala 168-Á
Telefone: 318-7066 - '. Fax: 318·2140

Secretária: Lella Machado
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 129-B
Telefone: 318-8431

19



Fernando Coruja 1 vaga

Bloco PL • PST· PMN • PSD - PSL
João Caldas Almeida de Jesus

Bloco PSB • PCdoB

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO N2 136, DE 1999, QUE "DISPÕE
SOBRE A CONTRIBUiÇÃO PARA MANUTENÇÃO

DO REGIME DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS, DOS MILITARES DA
UNIÃO E DOS MILITARES DOS ESTADOS, DO

DISTRITO FEDERAL
E DOS TERRITÓRIOS"

Proposição: PEC 136/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: Carlos Mosconi (PSDB)
12 Vice-Presidente: Jorge Alberto (PMDB)
22 Vice-Presidente: Geraldo Simões (PT)
32 Vice-Presidente: Herculano Anghlnetti (PPB)
Relator: José Carlos Aleluia (PFL)
Titulares Suplentes

POT
Eurfpedes Miranda Fernando Coruja

Bloco PL - PST - PMN • PSD - PSL
Almeida de Jesus Paulo José Gouvêa

Bloco PSB - PCdoB

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 137, DE 1999,
QUE "ESTABELECE LIMITE PARA

REMUNERAÇÃO, SUBsíDIO, PROVENTO OU
PENSÃO, APLICÁVEL AOS TRÊS PODERES

PÚBLICOS E AO MINISTÉRIO PÚBLICO"
Proposição: PEC 137/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: Gastão Vieira (PMDB)
12 Vice-Presidente: Jaime Martins (PFL)
2º Vice-Presidente: Fernando Marroni (PT)
32 Vice-Presidente: Jonival Lucas Júnior (PFL)
Relator: Vicente Arruda (PSDB)

Titulares Suplentes

Dr. Evilásio

PFL
Jaime Martins José Carlos Coutinho
João Ribeiro Nice Lobão
José Carlos Aleluia Oscar Andrade
José Thomaz Nonõ Paulo Braga
Luciano Castro Robson Tuma
Medeiros Wilson Braga
Nilmar Rulz 1 vaga

PMOB
Cezar Schirmer Marçal Filho
Gastão Vieira Osvaldo Biolchi
Hélio Costa Osvaldo Reis
Jorge Alberto Philemon Rodrigues (PL)
Jorge Wilson 2 vagas
Ricardo Izar

PSDB
Antonio Carlos Pannunzio Alexandre Santos
Helenildo Ribeiro Dr. Heleno
Léo Alcântara Jutahy Júnior
Raimundo Gomes de Matos Marcus Vicente
Saulo Pedrosa Nicias Ribeiro
Vicente Arruda 1 vaga

PT

Fernando Marroni Henrique Fontana
Geraldo Magela José Genofno
Marcelo Déda 2 vagas
1 vaga

PPB
Hugo Biel Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel Romel Anfzio
Jonival Lucas Júnior (PFL) Vvonilton Gonçalves

PTB
CelsoGlgllo Luiz Antonio Fleury
Walfrido Mares Guia Silas Câmara

Alexandra Cardoso

Edmar Moreira
Jair Bolsonaro
Ricardo Barros

Armando Abílio
Confúclo Moura

Salatiel Carvalho
3 vagas

Cláudio Cajado
Expedito Júnior

Francisco COelho
Lael Varella

Oscar Andrade
Pedro Fernandes
Werner Wanderer

Dr. Roslnha
Henrique Fontana
Professor Lulzlnho

1 vaga

Antônio Jorge
Nelson Marquezelli

André Benassi
B.Sá

Fátima Pelaes
Mário Negromonte

Pedro Henry
Ronaldo Cezar Coelho

PT

PFL

por

PTB

PPB

PSDB

PMDB

José Carlos Aleluia
Leur Lomanto
Lufs Barbosa
Medeiros
Mussa Demes
Neuton Lima
Roland Lavigne

Armando Monteiro
Darcfslo Perondl
Jorge Alberto
Nelson Proença
Osmânio Pereira
Osmar Serraglio

Herculano Anghinetti
Nelson Meurer
Pedro Corrêa

Alexandre Santos
Carlos Mosconi
Inaldo Leitão
Luiz Carlos Hauly
Nelson Otoch
Veda Cruslus

Femando Gonçalves
José Carlos Elias

Arlindo Chlnaglia
. Geraldo Simões

José Pimentel
Marcelo Déda

PPS
Pedro Eugênio Edinho Araújo

Secretário: Snvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-8
Telefone: 318-7061 Fax: 318-2140

Secretário: Erres Janner Costa Gorin!
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 168-A
Telefone: 318-7067 Fax: 318-2140

Jandlra Feghali José Antonio

1 vaga

PPS

1 vaga



COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
EXAMINAR TODAS AS QUESTÕES
RELACIONADAS À VIOLÊNCIA E À

SEGURANÇA PÚBLICA NO PAís, QUE
PODERÁ, MESMO EM MEIO AO ANDAMENTO

DE SEUS'TRABALHOS, OFERECER
SUGESTÕES, INDICAÇÕES E ELABORAR

PROPOSiÇÕES DESTINADAS A MINIMIZAR
ESTE GRAVE PROBLEMA QUE AFLIGE A

SOCIEDADE BRASILEIRA
Presidente: Marcondes Gadelha (PFL)
1~ Vice-Presidente: Roberto Rocha (PSDB)
2~ Vice-Presidente: Wellington Rocha (PT)
3~ ~ice-Presidente:

R~lator: Jorge Tadeu Mudalen (PMDB)

TitUlares Suplentes
PFL

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165·B
Telefone: 318·8428 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 294, DE 1995,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 12 DO ART. 54

DO ATO DAS DISPOSiÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS" -

BATALHÃO SUEZ
Proposição: PEC 294/95 Autor: Sérgio Barcellos e Outros
Presidente: Iberê Ferreira (PPB)
12 Vice-Presidente: Sérgio Barcellos (PFL)
29 Vh;e-Presidente: Carlos Santana (PT)
39 Vice-Presidente: Dino Femandes (PSDB)
Relator: Jorge Wilson (PMDB)

Titulares Suplentes

AI~lr Cabral Abelardo Lupion
Ciro Nogueira Antônio Geraldo
José Thomaz Nonô Corauci Sobrinho
Laura Carneiro Gervásio Silva
Marcondes Gadelha Mário Assad JÚnior
Moronl Torgan Reginaldo Germano
Robson Tuma Werner Wanderer

PMDB
Alberto Mourão Jorge Pinheiro
João Colaço Nair Xavier Lobo
João Magalhães Philemon Rodrigues (PL)
Jorge Tadeu Mudalen 3 vagas
Pinheiro Landim
1 vaga

PSDB
Coronel Garcia Mário Negromonte
Rafael Guerra Paulo Kobayashi
Roberto Rocha Sérgio Barros
Silvio Torres 3 vagas
Zulaiê Cobra
1 vaga

PT
Antonio Palocci José Pimentel
Marcos Afonso 3 vagas
Marcos Rolim
Wellington Dias

PPB
Ary Kara Edmar Moreira
Gerson Peres Jair Bolsonaro
Ibrahim Abi-Ackel OliveIra Filho

PTB
Luiz Antonio Fleury Fernando Gonçalves
Roberto Jefferson José Carlos Martinez

POT
Neiva Moreira Wanderley Martins

Bloco PSB - PCdoB
Dr. Evilásio Jandira Feghali

Bloco PL - PST - PMN - PSD - PSL
Cabo Júlio Paulo José Gouvêa

Aroldo Cedraz
FrancIsco Rodrigues
Laura Carneiro
Rubem Medina
Sérgio Barcellos
Werner Wanderer
1 vaga

Alceste Almeida
Carlos Dunga
Edison Andrino
Jorge Wilson
Marcelo Barbieri
1 vaga

Coronel Garcia
Dino Fernandes
Dr. Heleno
Helenlldo Ribeiro
Rommel Feijó
Sérgio Reis

Adão Pretto
Carlos Santana
Marcos Afonso
1 vaga

Almir Sá
Iberê Ferreira
Yvonilton Gonçalves

1 vaga

Neiva Moreira

Paulo Baltazar

PFL

Ciro Nogueira
Deusdeth PantoJa
Francisco Garcia
Gilberto Kassab

Neuton Lima
Paulo Mannho

Ronaldo Caiado

PMDB
6 vagas

PSOB
Antonio Carlos Pannunzio

Bonifácio de Andrada
Saulo Pedrosa

3 vagas
,

PT
4 vagas

PPB
João Tota

2 vagas

PTB
Nelson Marquezelli

POT

Serafim Venzon
Bloco PSB - PCdoB

1 vaga

Emerson Kapaz

PPS

Ayrton Xerêz

Bloco PL - PST - PMN - PSO - PSL

Eujácio Simões Cabo Júlio



1 vaga
PPS

Airton Cascavel
Bloco PSB, PC do B
José AntoniO Almeida SérgiO Miran~a

Secretário: Francisco da SlIva Lopes Filho
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, S/165-B
Telefone: 318-7066 Eujácio SimÕes

Bloco PL, PSL

Almeida de Jesus

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER AO SUBSTITUTIVO DO SENADO

FEDERAL À PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUiÇÃO N9 407~G, DE 1996, QUE

"ALTERA A REDAÇÃO DO ARTIGO 100 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL" - PRECATÓRIOS

Proposição: PEC 407-G/96 Autor: Luciano Castro
e Outros

Bloco PSDB, PTB

Presidente: André Benassl (PSDB)
12 Vice-Presidente: Ricardo Fiuza (PFL)
22 Vice-Presidente: Professor luizinho (PT)
32 Vice-Presidente: Nel'3on Meurer (PPB)
Relator: Milton Monti (PMDB)

Titulares

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER AO SUBSTITUTIVO DO

SENADO FEDERAL À PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUIÇAo N!! 472-D, DE

1997, DO SENADO FEDERAL, QUE "ALTERA
DISPOSITIVOS DOS ARTS. 48, 62 E 84 DA

CONS'T1TUIÇÕES FEDERAL E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS" (REGULAMENTAÇÃO

MEDIDAS PROVISÓRIAS)

Proposição: PEC 472-0/97 Autor: Senado Federal
e Outros

Suplentes

Fax: 318-2140

Rubens Furlan

Jorge Wilson
Júlio Delgado

Múcio Sá
Waldir Schmldt

2 vagas

Almennda de Carvalho
Átila Lins

Costa Ferreira
Gilberto Kassab

Lael Varella
Luis Barbosa

1 vaga

Alberto Goldman (PSDB)

PPS

PHS

PSDB

.PMDB

PFL

Antonio Carlos_ Pannunzio

Presidente: Ricardo Izar (PMDB)
12 Vice-Presidente: Anivafdo Vale (PSDB)
22 Vice-Presidente: João Paulo (PT)
32 Vice-Presidente: Nelson Me'urer (PPB)
Relator: Rc.berto Brant (PFL)

Titulares

Secretário: Estevam dos Santos Silva
Local: Anexo" - Sala 165 - B
Telefone: 318-7064 .

Armando Monteiro
Carlos Dunga
Francistônio Pinto
Mauro Benevides
Osmar Serraglio
Ricardo Izar

Rãgis Cavalcante

Affonso Camargo
José Àonaldo
Paes Landim
Paulo Magalhães
Roberto Bránt
Ronaldo Calado
V;c Pires Franco

Suplentes

Alberto Mourão
Nelo Rodolfo

4 vagas

Antonio Palocci
Avenzoar Arruda

Iara Bernardi
1 vaga

Aloízio Santos
Dadu Picanço

Danilo de Castro
Eduardo Paes

José Carlos Elias
Luiz Antonio Fleury

Pedro Canedo
Vicente Caropreso

Claudio Cajado
Francisco Garcia
Gilberto Kassab

Mussa Demes
Ronaldo Vasconcellos

Zila Bezerra

PT

PFL

Bloco PMDB, PST, PTN

Carlito Merss
Femando Marroni
João Coser
Professor Luizlnho

André Benassi
Celso Giglio
Duilio Pisaneschi
Lúcia Vânia
Max Rosenmann
Nilo Coelho
Paulo Kobayashi
Sérgio Guerra

João Henrique
Jorge Alberto
Jurandil Juarez
Milton Monti
Osvaldo Biolchi
Ricardo Izar

João Ribeiro
José Carlos Vieira
Luciano Castro
Paes Landim
Ricardo Fiuza
Roberto Brant

Cleonâncio Fonseca
Fetter Júnior
Nelson Meurer

PPB
Joao Pizzolatti

Luis Carlos Heinze
1 vaga

PDT

Anivaldo Vale
Antonio Carlos Pannunzío
Nelson Otoch
Ricardo Ferraço
Silvio Torres
Veda Crusius

Bonifácio de Andrada
Inaldo Leitão

João Almeida
João Castelo
Jutahy JUnior

Luis Carlos Hauly

José Roberto Batochio Fernando Coruja Babá
PT

José Genoíno
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João Paulo
José Machado
José Pimentel

Marcelo Déda
Professor Luizinho

Waldir Pires

Paulo Paim
Pedro Celso

Paulo Rocha
Waldomiro Fioravante

PPB PPB
Gerson Peres
Nelson Meurer
Romel Anizio

Eduardo Seabra
Fernando Gonçalves

EberSilva

Alcione Athayde
Antonio Joaquim Araújo

Wagner Salustiano

PTB
Josué Bengtson

Walfrido Mares Guia

PDT
Fernando Coruja

Enivaldo Ribeiro
Herculano Anghinetti
Pedro Corrêa

Eduardo Paes
Magno Malta

Alceu Collares -

Almir Sá
João Tota

,Ricardo Barros

PTB
Caio Rlela

Silas Câmara

PDT
Eurípedes Miranda

Bloco PSB - PCdoB
Bloco PSB • PCdoB

José Antonio Sérgio Miranda
Djalma Paes Jandira Feghali

Bloco PL - PST • PMN • PSD - PSL

Almeida de Jesus Cabo Júlio
João Caldas

Bloco PL - PST - PMN - PSD - PSL
De Velasco

PV

PV

Secretário: Mario Drauslo Coutinho
Local: Serviço de Comissões Especiais. Anexo li, s/165-B
Telefone: 318-8430 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
REALIZAR ESTUDOS COM VISTAS A

OFERECER ALTERNATIVAS EM RELAÇÃO À
FIXAÇÃO DO SALÁRIO MíNIMO

Presidente: Paulo Lima (PMDB)
1º Vice-Presidente: Medeiros (PFL)

-2º Vice-Presidente: Paulo Paim (PT)_
3º Vice-Presidente: Herculano Anghinetti (PPB)
Relator: Eduardo Paes (PTS)
Titulares Suplentes

Secretário: Mário Dráusio Coutinho
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Sala 165-8
Telefone: 318-7058 Fax: 318-2140

Secretário: Cily Montenegro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, s/165-B
Telefone: 318-7056

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA
A "ESCLARECER EM QUE CIRCUNSTÂNCIA
OCORREU A MORTE DO EX-PRESIDENTE

JOÃO GOULART, EM 6 DE DEZEMBRO
DE 1976, NA ESTÂNCIA DE SUA

PROPRIEDADE, NA PRovíNCIA DE
CORRIENTES, NA ARGENTINA"

Proposição: Autor: Miro Teixeira

Presidente: Reginaldo Germano (PFL)
1ºVice-Presidente: Coriolano Sales (PMDS)
2º Vice-Presidente: Marcos Rolim (PT)
3º Vice-Presidente: Luis Carlos Heinze (PPB)
Relator: Miro Teixeira (PDT)
Titulares Suplentes

1 vaga

Cabo Júlio

Neiva Moreira

Luiz Piauhylino
Marisá Serrano

~edro Henry

Jorge Pinheiro
Luiz Bittencourt

Laura Carnero
SérgiO Barcellos

Nilmário Miranda

Airton Cascavel (PPS)

Bloco PSB, PC do B

Bloco PSDB, PTB

PFL

PT

PPB

Bloco PMDB, PST, PTN

PDT

Reginaldo Germano
Robson Tuma

Pedro Eugênio (PPS)

Miro Teixeira

Nelson Marchezan
Vicente Caropreso
Veda Cruslus

Marcos Rohm

De Velasco

Luis Carlos Heinze

Coriolano
Osvaldo Biochi

Fátima Pelaes
Jovair Arantes

Luiz Carlos Hauly
Marcia Fortes

Marisa Serrano
Sérgio Carvalho

Babá
Carlos Santana

Átila Lins
Costa Ferreira

IIdefonço Cordeiro
Luciano Castro

Neuton Lima
Pedro Fernandes

Wilson Braga

Marcos Rolim (PT)

Ana Catarina
Francisco Silva (PST)

Luiz Bittencourt
Nela Rodolfo

2 vagas

PT

PFL

PSDB

PMDB

Fernando Gabeira

Avenzoar Arruda
Jair Meneguelli

Barbosa Neto
Damião Feliciano
Júlio Delgado
Paulo Lima
Synval Guazzelll
Wilson Santos

Dino Fernandes
Feu Rosa
Inaldo Leitão
Luiz Ribeiro
Pedro Henry
Romeu Queiroz

Almerinda de Carvalho
José Thomaz Nonõ
Laura Carneiro
Medeiros
Nice Lobão
Paulo Magalhães
Ronaldo Vasconcellos



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

COORDENAÇÃO DE PUBLlCAÇOES

TíTULOS PUBLICADOS -1998/2000

RELATÓRIO DA 11 CONFERÊNCIA
NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS

ISBN: 85-7365.Q4D-O

R$ 5,50

DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
HOMOSSEXUAL

ISBN: 8S-7365.Q88-S

R$ 2,20

RELATÓRIO DA 111 CONFERÊNCIA
NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS

ISBN: 85-7365.Q55-9

R$ 9,55

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DE 1997 
COMISSÃO DE DIREITOs' HUMANOS

ISBN: 85-7365-041-9

R$ 3,30

TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL:
UNIVERSALIZAÇÃO DA CIDADANIA

ISBN: 85·7365-D77-X

R$1,10

Locais de venda: Mídia Livraria. Ed. Principal e Anexo IV da Câmara dos Deputados. Telefones: (061) 318-647717271.
Informações: Coordenação de Publicações. Telefone: (061) 318-6865. E-mail: publicacoes.cedi@camara.gov.br



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

COORDENAÇÃO DE PUBLlCAÇCES

TíTULOS PUBLICADOS -1998/2000

DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS
HUMANO$: 1948-1998

ISBN: 85-7365'()57-5

R$ 2.20

LEGISLAÇÃO BRASILEIRA DE PROTEÇÃO
E DEFESA DO CONSUMIDOR

ISBN: 85-7365-049-4

R$ 5,50

QUEM FOI QUEM NA ASSEMBLÉIA
CONSTITUINTE DE 1946

ISBN. 85-7365"()29-X (v 1)
85-7365-030-3 (v.2)

R$18~2 (2v.)

DEPARTAMENTO MÉDICO: MANUAL DO
USUÁRIO

Distribuição gratuita

LEGISLAÇÃO BRASILEIRA SOBRE
DIREITOS INTELECTUAIS

ISBN: 85-7365..()4:>-5

R$ 3,30

CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL (19i8)

"

ISBN: 85-7365"()74-5

R$ 5,00

Locais de venda: Mídia Livraria. Ed. Principal e Anexo IV da Câmara dos Deputados. Telefones: (061) 31B-64nI7271.
Informações: Coordenação de Publicações. Telefone: (061) 318-6865. E-maU: publicacoes.cedi@camara.gov.br



CÂMARA DOS DEPÚTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

COORDENAÇÃO DE PUBLlCÀÇOES

TíTULOS PUBlicADOS -' 1999/2000

LEI DE IMPRENSA

ISBN: 85-7365-tl81-a

R$1,10

PARLAMENTARISMO AO ALCANCE DE
TODOS

ISBN' 85-7365-tl73-7

R$ 2,20

Lbl DE PROTEÇÃO A VíTIMAS E A
. TESTEMUNHAS

ISBN: 8S-736SOÜ75-3

R$1,10

REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS (5. ED.)

85-7365-068-0

R$ 9,90

RELATÓRIO SíNTESE DA CONFERÊNCIA
NACIONAL DE SANEAMENTO

85-7365-tl76-1

R$ 1,10

ESTATUTO DA MICROEMPRESA E DA
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

,,~~',;ji,:;.. f.;., ':"
v·~~~:~- .'
1I ••eIIEIl'IESI·
I DUJlPIESl '. .
n'1811NO .IIU';
ft ~~. .

R$ 1,10

Locais de venda: Mídia Livraria. Ed. Principal e Anexo IV da Câmara dos Deputados. Telefones: (061) 318-647717271.
Informações: Coordenação de Publicações. Telefone: (061) 318-6865. E-maí!: publicacoes.cedi@camara.gov.br

---- ----



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

COORDENAÇÃO DE PUBLlCAÇOES

TíTULOS PUBLICADOS -1998/2000

IDO$OS : LEGISLAÇÃO (2.ED.)

_.!l_

_ 1.l-'(jISI.,\<,':\q_

I ';'rt1Io\'

ISBN: 85-7365~67-2

R$ 3,54

COMBATENDO A CORRUPÇÃO ELEITORAL
: TRANSCRiÇÃO DO PRIMEIRO PROJETO

DE LEI DE INICIATIVA POPULAR
APROVADO PELO CONGRESSO NACIONAL

(.··,~hd "II.I....~ _

1CORRUPÇAO
. ELEITORAL
I,

l~...... - -
R$ 2,67

RELATÓRIO DA COMISSÃO EXTERNA
AQUISiÇÃO DE MADEIREIRAS, SERRARIAS

o •• POR GRUPOS ASIÁTICOS

ISBN 85-7365-059-1

R$ 10,95

SECA: O HOMEM COMO PONTO DE
PARTIDA

ISBN: 85-7365~64-a

R$ 5,94

RETOMAR OS FINANCIAMENTOS DO FGTS
PARA O SANEAMENTO

ISBN: 85-7365~71~

R$ 1,10

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DE 1998
COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

ISBN' 85-7365~65~

R$1,99

Locais de venda: Mídia Livraria, Ed. Principal e Anexo IV da Cã~ara dos Deputados. Telefones: (061) 318-6477f7271.
Informações: Coordenação de Publicações. Telefone: (061) 318-6865. E-mail: publicacoes.cedl@camara.gov.br



SENADO
.FEDERAL

SECRETARIA
ESPECIAL
DE EDITORAÇÃO
EPUBLlCAÇOES

EDiÇÃO DE HOJE: 416 PÁGINAS


