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 Transcrição de reportagem publicada no Estado de Minas, 
intitulada “Aeroporto parado por três dias”, que aborda a situação do 
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à Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, dispondo sobre a 
propaganda eleitoral para os cargos de Vice-Presidente, de Vice-
Governador, Vice-Prefeito e Suplente de Senador e dá outras 
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1999, de autoria da Senadora Marina Silva, que altera os arts. 240 e 
241 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança e 
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 Parecer nº 725, de 2001, da Comissão de Assuntos 
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Constituição Federal, e dá outras providências (adoção de medidas 
provisórias). Sen. Osmar Dias 599 
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PECUÁRIA 
 
 Situação da pecuária leiteira no Brasil frente à concorrência 
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Rezende 543 
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 Críticas à intervenção da Diretoria Regional do PMDB no 
município de Campina Grande, que culminou com a saída de S. Ex.ª 
do partido. Sen. Ronaldo Cunha Lima 603 
 
 Comentários sobre as declarações do Senador Ronaldo 
Cunha Lima a respeito de sua saída do PMDB. Sen. Ney Suassuna 645 
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 Defesa do fortalecimento do Poder Legislativo. 
Sen.Bernardo Cabra 139 
 
 
POLÍCIA CIVIL 
 
 Preocupação com os prejuízos resultantes da greve das 
polícias civil e militar no País. Sen. Ney Suassuna 186 
 
 
POLÍTICO 
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 Projeto de Lei do Senado nº 129, de 2001, que dispõe sobre 
o ressarcimento dos recursos utilizados no pagamento do 
empréstimo compulsório instituído pelo Decreto-Lei nº 2.288, de 23 
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 Projeto de Lei do Senado nº 130, de 2001, que dispõe sobre 
o Adicional Tarifário Para Linhas Aéreas Regionais Suplementadas. 
Sen. Mozarildo Cavalcanti 160 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 131, de 2001, que cria o Serviço 
Social da Saúde (SESS) e o Serviço Nacional de Aprendizagem da 
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Saúde (SENASS). Sen.Geraldo Althoff 568 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 132, de 2001, que acrescenta 
dispositivo à Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, para prever a 
convocação de plebiscito para decidir sobre a transposição das 
águas do Rio São Francisco. Sen.Antonio Carlos Valadares 570 
 
 Discutindo o Projeto de Lei do Senado nº 133, de 1997, que 
autoriza a criação de Distrito Agropecuário no Município que 
menciona, e dá outras providências (Cantá-RR). Sen. Romero Jucá 573 
 
 Discutindo o Projeto de Lei do Senado nº 133, de 1997, que 
autoriza a criação de Distrito Agropecuário no Município que 
menciona, e dá outras providências (Cantá-RR). Sen. Tião Viana 573 
 
 Discutindo o Projeto de Lei do Senado nº 133, de 1997, que 
autoriza a criação de Distrito Agropecuário no Município que 
menciona, e dá outras providências (Cantá-RR). Sen.Carlos 
Patrocínio 574 
 
 Discutindo o Projeto de Lei do Senado nº 133, de 1997, que 
autoriza a criação de Distrito Agropecuário no Município que 
menciona, e dá outras providências (Cantá-RR). Sen.Luiz Otávio 574 
 
 Discutindo o Projeto de Lei do Senado nº 133, de 1997, que 
autoriza a criação de Distrito Agropecuário no Município que 
menciona, e dá outras providências (Cantá-RR). Sen. Marluce Pinto 576 
 
 Discutindo o Projeto de Lei do Senado nº 449, de 1999, que 
altera o art. 43 da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 (Lei 
Orgânica da Saúde), possibilitando aos hospitais universitários 
captar recursos provenientes de internações hospitalares. 
Sen.Heloísa Helena 620 
 
 Discutindo o Projeto de Lei do Senado nº 449, de 1999, que 
altera o art. 43 da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 (Lei 
Orgânica da Saúde), possibilitando aos hospitais universitários 
captar recursos provenientes de internações hospitalares. Sen. Tião 
Viana  622 
 
 Discutindo o Projeto de Lei do Senado nº 449, de 1999, que 
altera o art. 43 da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 (Lei 
Orgânica da Saúde), possibilitando aos hospitais universitários 
captar recursos provenientes de internações hospitalares. Sen.Lúcio 
Alcântara 623 
 
 Discutindo o Projeto de Lei do Senado nº 449, de 1999, que 
altera o art. 43 da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 (Lei 
Orgânica da Saúde), possibilitando aos hospitais universitários 
captar recursos provenientes de internações hospitalares. 
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Sen.Geraldo Althoff 624 
 
 Discutindo o Projeto de Lei do Senado nº 449, de 1999, que 
altera o art. 43 da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 (Lei 
Orgânica da Saúde), possibilitando aos hospitais universitários 
captar recursos provenientes de internações hospitalares. Sen. 
Sebastião  624 
 
 Discutindo o Projeto de Lei do Senado nº 449, de 1999, que 
altera o art. 43 da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 (Lei 
Orgânica da Saúde), possibilitando aos hospitais universitários 
captar recursos provenientes de internações hospitalares. 
Sen.Heloísa Helena 625 
 
 Discutindo o Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado nº 75, 
de 2000, que altera a Lei nº 5.889, de 8 de junho de 1973, que 
”estatui normas reguladoras do trabalho rural e dá outras 
providências“.Sen.Arlindo Porto 634 
 
 
PROJETO DE RESOLUÇÃO 
 
 Projeto de Resolução nº 29, de 2001, que altera a Resolução 
nº 20, de 1993, que institui o Código de Ética e Decoro Parlamentar. 
Sen.Lauro Campos 085 
 
 Projeto de Resolução nº 30, de 2001, que altera a Resolução 
nº 53, de 1997, que regulamenta, no âmbito do Senado Federal, os 
arts. 17 e 18 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 193, concernentes à 
alimentação de bens móveis e imóveis. Sen. Roberto Saturnino 086 
 
 Projeto resolução nº 31, de 2001, que dispõe sobre 
operações de crédito ao amparo do Programa Nacional de Apoio à 
Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros – PNAFM. 
Sen. Romero Jucá 270 
 
 
PRONUNCIAMENTO 
 
 Considerações ao pronunciamento do Senador Romero 
Jucá. Sen.Heloísa Helena 289 
 
 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
 
 Proposta de Emenda à Constituição nº 20, de 2001, que 
altera a redação do art. 159, inciso I, alínea c, da Constituição 
Federal. Sen.Ademir Andrade 161 
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(PSB) 
 
 Relato de sua participação no Encontro Internacional 
Socialista, organizado pelo PSB. Sen.Antonio Carlos Valadares 548 
 
 
(PSDB) 
 
 Comunicação de filiação de S. Ex.ª ao PSDB. Sen. Ronaldo 
Cunha Lima 603 
 
 
(PT) 
 
 Relato do comparecimento de S. Ex.ª à posse do novo 
Presidente do Peru, Alejandro Toledo, como representante do 
Senado Federal e do Partido dos Trabalhadores. Sen.Eduardo 
Suplicy.  117 
 
 
REFORMA TRIBUTÁRIA 
 
 Apelo para aprovação célere da reforma tributária a fim de 
solucionar problemas tributários estaduais. Sen.Maguito Vilela 612 
 
 
REGIÃO AMAZÔNICA 
 
 Comentários ao projeto denominado Infovia Multimídia para 
o Desenvolvimento de Programas de Educação e Saúde a Distância 
das Universidades Amazônicas, destinado a promover o ensino e a 
integração de populações carentes da região Norte. Sen. Romero 
Jucá.  590 
 
 
REQUERIMENTO 
 
 Requerimento nº 396, de 2001, solicitando homenagem de 
pesar pelo falecimento do Comandante Rolim Adolfo Amaro, 
fundador e Presidente da TAM. Sen. Pedro Simon 045 
 
 Requerimento nº 398, de 2001, solicitando que seja adiada 
do dia 2 para o dia 30 de agosto de 2001, a homenagem a ser 
prestada, na hora do Expediente, a Pedro Aleixo, pelo centenário de 
seu nascimento. Sen.Francelino Pereira 091 
 
 Requerimento nº 399, de 2001, solicitando a tramitação em 
conjunto do Projeto de Lei do Senado nº 50, de 2001, com os 
Projetos de Lei do Senado nºs 84, 153, 184, 325, 378, 426, 475, 
489, 568 e 607, de 1999, e nºs 94, 190 e 232, de 2000. Sen.Geraldo 
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Althoff.  092 
 
 Requerimento nº 400, de 2001, solicitando seja consignado 
voto de congratulação ao jornal Correio da Paraíba, pelo 
reconhecimento e homenagem prestada na publicação do dia 31 de 
julho do corrente ano pelo jornal Gazeta Mercantil, com o Prêmio 
Imagem Empresarial Estadual. Sen. Ronaldo Cunha Lima 122 
 
 Requerimento nº 401, de 2001, solicitando homenagens de 
pesar pelo falecimento do Sr. Alberto Rodrigues da Cunha, ex-
Prefeito de Chapadão do Céu, em Goiás, ocorrido no dia 26 de julho 
último. Sen.Maguito Vilela 158 
 
 Requerimento nº 402, de 2001, solicitando homenagens de 
pesar pelo falecimento do Sr. Olavo Brasil, ex-Prefeito de Boa Vista, 
Roraima, ocorrido no último dia 30 de julho. Sen. Mozarildo 
Cavalcanti 160 
 
 Requerimento nº 404, de 2001, solicitando homenagem de 
pesar pelo falecimento da Irmã Marcelina de São Luiz, ocorrido na 
última segunda-feira, dia 30 de junho. Sen. Ricardo Santos  192 
 
 Requerimento nº 405, de 2001, solicitando a tramitação 
conjunta do Projeto de Lei do Senado nº 56, de 2001, com os 
Projetos de Lei do Senado nºs 84, 153, 184, 325, 378, 426, 475, 
489, 568 e 607, de 1999, e nºs 94, 190 e 232, de 2000. Sen.José 
Fogaça. 229 
 
 Requerimento nº 406, de 2001, solicitando homenagens de 
pesar pelo falecimento do Sr. Olavo Brasil, ex-Prefeito de Boa Vista. 
Sen. Marluce Pinto 229 
 
 Requerimento nº 407, de 2001, solicitando homenagens de 
pesar pelo falecimento do Sr. Plínio Ramos Coelho, Deputado 
Estadual, Deputado Federal, Governador, Advogado, Jornalista e 
Professor, falecido no Estado do Amazonas. Sen.Bernardo Cabral 266 
 
 Requerimento nº 408, de 2001, solicitando a retirada, em 
caráter definitivo, do Projeto de Lei do Senado nº 127, de 2001, de 
sua autoria, que torna imprescritíveis os crimes dos quais resultem 
danos ao Erário. Sen.Arlindo Porto 542 
 
 Requerimento nº 409, de 2001, solicitando homenagens de 
pesar pelo falecimento do escritor Jorge Amado, ocorrido ontem, em 
Salvador/BA. Sen.Antonio Carlos Júnior 551 
 
 Requerimento nº 410, de 2001, solicitando homenagens de 
pesar pelo falecimento do escritor Jorge Amado, ocorrido ontem, em 
Salvador-BA. Sen.Eduardo Suplicy 552 
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 Requerimento nº 411, de 2001, solicitando homenagens de 
pesar pelo falecimento do escritor Jorge Amado, ocorrido ontem, em 
Salvador/BA. Sen. Marluce Pinto 552 
 
 Requerimento nº 412, de 2001, solicitando homenagens de 
pesar pelo falecimento do escritor Jorge Amado, ocorrido ontem, em 
Salvador/BA. Sen. Pedro Simon 552 
 
 Requerimento nº 413, de 2001, solicitando a realização de 
Sessão Especial do Senado, destinada a homenagear o escritor 
Jorge Amado. Sen. Paulo Souto 565 
 
 Requerimento nº 414, de 2001, solicitando ao Ministro do 
Planejamento, Orçamento e Gestão as informações que menciona. 
Sen.Carlos Bezerra 571 
 
 Requerimento nº 415, de 2001, solicitando ao Ministro da 
Previdência e Assistência Social as informações que menciona. 
Sen.Carlos Bezerra 571 
 
 Requerimento nº 416, de 2001, solicitando a retirada do 
Projeto de Lei do Senado nº 67, de 2001, de sua autoria, que altera 
a redação dos arts. 148 e o § 2º do art. 902 da Lei nº 5.869, de 1973 
– Código de Processo Civil, tendo em vista a já existência do Projeto 
de Lei do Senado nº 234, de 2000, também de sua autoria, 
tramitando na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. 
Sen.Carlos Patrocínio 572 
 
 Requerimento Nº 417, de 2001, solicitando homenagens de 
pesar pelo falecimento de Irmã Marcelina de São Luiz, ocorrido no 
último dia 30 de julho, em Cariacica–ES. Sen. Paulo  Hartung  572 
 
 Requerimento nº 420, de 2001, solicitando homenagens de 
pesar pelo falecimento do Sr. Gastão Eduardo de Bueno Vidigal, 
ocorrido nesta data, em São Paulo-SP. Sen. Romeu Tuma  588 
 
 Requerimento nº 421, de 2001, solicitando ao Ministro de 
Estado da Fazenda informações que menciona. Sen.Carlos Bezerra 614 
 
 Requerimento nº 422, de 2001, solicitando ao Ministro de 
Estado da Agricultura informações que menciona. Sen.Heloísa 
Helena.  615 
 
 Requerimento nº 423, de 2001, solicitando dispensa de 
interstício e prévia distribuição de avulsos do Requerimento nº 53, 
de 2001. Sen.José Eduardo Dutra 616 
 
 Requerimento nº 424, de 2001, solicitando dispensa de 
interstício e prévia distribuição de avulsos, para inclusão em Ordem 
do Dia da sessão deliberativa ordinária de amanhã, da Proposta de 
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Emenda à Constituição nº 1-B, de 1995 (nº 472/97, na Câmara dos 
Deputados), que altera dispositivos dos artigos 48, 57, 61, 62, 64, 
66, 84, 88 e 246 da Constituição Federal, e dá outras providências 
(adoção de medidas provisórias), cujo parecer foi lido anteriormente. 
Sen. Osmar Dias 617 
 
 Discutindo o Requerimento nº 256, de 1999, solicitando o 
sobrestamento da tramitação do Projeto de Decreto Legislativo nº 4, 
de 1999 (nº 658/98, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto 
do Acordo Comercial celebrado entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República da Indonésia, em 
Brasília, em 24 de setembro de 1996, até que os conflitos 
envolvendo aquele País sejam melhores esclarecidos. Sen.Emília 
Fernandes 635 
 
 
RODOVIA 
 
 Necessidade de recuperação da BR-364, que liga Porto 
Velho a Rio Branco, bloqueada por caminhoneiros. Sen. Nabor 
Júnior.  079 
 
 
SECA 
 
 Ineficácia das políticas governamentais voltadas à minorar 
os efeitos da seca no Nordeste. Sen.Carlos Wilson 229 
 
 
SEGURANÇA PÚBLICA 
 
 Balanço dos resultados alcançados no primeiro ano de 
criação do Plano Nacional de Segurança Pública. Sen.Casildo 
Maldaner. 119 
 
 
SENADO FEDERAL 
 
 Preocupação com o desgaste da imagem do Senado 
Federal perante a opinião pública. Sen.Francelino Pereira.  141 
 
 Indagações sobre a legitimidade da licença do Senador 
Jader Barbalho em relação à Presidência da Casa. Sen.Lauro 
Campos 315 
 
 
SIGILO BANCÁRIO 
 
 Reflexão acerca da tramitação, na Câmara dos Deputados, 
de matérias referentes à imunidade parlamentar, ao sigilo bancário e 
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ao financiamento público de campanhas eleitorais. Sen. Pedro 
Simon.  206 
 
 
(STF) 
 
 Comentários à decisão do Supremo Tribunal Federal 
referente à obrigatoriedade de reajuste para os servidores públicos 
federais. Sen. Mozarildo Cavalcanti 279 
 
 
TÍTULO 
 
 Recebimento do título de Cidadão de Boa Vista, concedido 
pela Câmara Municipal de Boa Vista. Sen. Romero Jucá 640 
 
 
(TO) 
 
 Importância da agenda de inaugurações anunciada pelo 
Governo de Tocantins para o próximo dia 5 de outubro. Sen.Eduardo 
Siqueira Campos  104 
 
 Satisfação pela implantação no Estado do Tocantins do 
governo itinerante. Sen.Eduardo Siqueira Campos 194 
 
 Regozijo pela política governamental desenvolvimentista 
implantada no Estado do Tocantins. Sen.Eduardo Siqueira Campos 315 
 
 
(TSE) 
 
 Registro de reunião com o Presidente do TSE, na próxima 
quarta-feira, para tratar da segurança nas eleições eletrônicas. Sen. 
Roberto Requião 613 
 
 
(UNESCO) 
 
 Satisfação com a decisão da UNESCO de incluir o Parque 
Nacional da Chapada dos Veadeiros, no município de Alto Paraíso e 
do Parque Nacional das Emas, localizado na cidade de Mineiros, 
como sítios de patrimônio natural mundial. Sen. Mauro Miranda  694 
 
 
UNIÃO FEDERAL 
 
 Defesa da venda do patrimônio imobiliário da União e da 
utilização dos recursos resultantes para pagamento da dívida do 
FGTS com os trabalhadores e para o reajuste dos salários do 
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funcionalismo público. Sen.Carlos Bezerra 647 
 
 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO AMAZONAS 
 
 Regozijo com a inauguração da Universidade Estadual do 
Amazonas. Sen.Bernardo Cabral.  079 



Ata da 83ª Sessão Deliberativa Ordi ná ria
em 1º de agosto de 2001

3ª Ses são Le gis la ti va Ordi ná ria da 51ª Le gis la tu ra

Pre si dên cia dos Srs. Edi son Lo bão, Anto nio Car los Va la da res
Mo za ril do Ca val can ti e Lind berg Cury

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE
PRESENTES OS SRS. SENADORES:

Ade mir Andra de – Alber to Sil va – Álva ro Dias –
Amir Lan do – Ante ro Paes de Bar ros – Anto nio Car los
Jú ni or – Antô nio Car los Va la da res – Arlin do Por to – Bel -
lo Par ga – Ber nar do Ca bral – Car los Be zer ra – Car los
Wil son – Ca sil do Mal da ner – Edi son Lo bão – Edu ar do
Si que i ra Cam pos – Edu ar do Su plicy – Fran ce li no Pe re i -
ra – Fre i tas Neto – Ge ral do Althoff – Ge ral do Cân di do –
Ge ral do Melo – Ger son Ca ma ta – Gil ber to Mes tri nho –
Gil vam Bor ges – He lo í sa He le na – Iris Re zen de – Jef -
fer son Pe res – João Alber to Sou za – Jo nas Pi nhe i ro –
José Agri pi no – José Alen car – José Co e lho – José
Edu ar do Du tra – José Sar ney – Ju vên cio da Fon se ca –
La u ro Cam pos – Le o mar Qu in ta ni lha – Lind berg Cury –
Lú cio Alcân ta ra – Lú dio Co e lho – Luiz Ota vio – Ma ria do 
Car mo Alves – Ma ri na Sil va – Mar lu ce Pin to – Ma u ro
Mi ran da – Mo za ril do Ca val can ti – Na bor Jú ni or – Ney
Su as su na – Nilo Te i xe i ra Cam pos – Osmar Dias – Pa u -
lo Har tung – Pa u lo Sou to – Pe dro Piva – Pe dro Si mon
– Pe dro Ubi ra ja ra – Re nan Ca lhe i ros – Ri car do San tos
– Ro ber to Fre i re – Ro ber to Re quião – Ro ber to Sa tur ni -
no – Ro me ro Jucá – Ro meu Tuma – Ro nal do Cu nha
Lima – Val mir Ama ral – Wal deck Orne las – Wel ling ton
Ro ber to.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da res)
– A lis ta de pre sen ça acu sa o com pa re ci men to de 66
Srs. Se na do res. Ha ven do nú me ro re gi men tal, de cla ro
aber ta a ses são.

Sob a pro te ção de Deus, ini ci a mos nos sos tra ba -
lhos.

O Sr. 1o Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril -
do Ca val can ti, pro ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.

É lido o se guin te

EXPEDIENTE

MENSAGENS

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

MENSAGEM Nº 499, DE 2001-CN
(Nº 693/2001, na Origem)

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos ter mos do ar ti go 61 da Cons ti tu i ção Fe de -

ral, sub me to à ele va da de li be ra ção de Vos sas Exce -
lên ci as, acom pa nha do de Expo si ção de Mo ti vos do
Se nhor Mi nis tro de Esta do do Pla ne ja men to, Orça -
men to e Ges tão, o tex to do pro je to de lei que “Abre ao
Orça men to Fis cal da União, em fa vor de Encar gos Fi -
nan ce i ros da União, cré di to es pe ci al no va lor de
R$3.642.611.000,00, para os fins que es pe ci fi ca”.

Brasília, 28 de junho de 200l. – Fernando
Henrique Cardoso.

 EM Nº 183/MP

Brasília, 27 de junho de 2001

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
O Mi nis té rio da Fa zen da so li ci ta a aber tu ra de

cré di to es pe ci al ao Orça men to Fis cal da União (Lei nº
10.171, de 5 de ja ne i ro de 2001), no va lor de
R$3.642.611.000,00 (três bi lhões, se is cen tos e qua -
ren ta e dois mi lhões, se is cen tos e onze mil re a is), em
fa vor de Encar gos Fi nan ce i ros da União – Re cur sos
sob Su per vi são do Mi nis té rio da Fa zen da.

2. O cré di to des ti na-se a co brir des pe sas da
União com a ca pi ta li za ção do Ban co da Ama zô nia
S.A., no va lor de R$1.086.393.000,00 (um bi lhão, oi -
ten ta e seis mi lhões, tre zen tos e no ven ta e três mil re -
a is) e do Ban co do Nor des te do Bra sil S.A., no va lor



de R$2.556.218.000,00 (dois bi lhões, qui nhen tos e
cin qüen ta e seis mi lhões, du zen tos e de zo i to mil re a -
is), vi a bi li zan do, as sim, o apor te de re cur sos ne ces -
sá ri os à con ti nu i da de da mis são das re fe ri das ins ti tu i -
ções fi nan ce i ras.

3. Cabe res sal tar que tais ins ti tu i ções fi nan ce i -
ras fo ram ob je to de Inspe ção Ge ral Con so li da da por
par te do Ban co Cen tral do Bra sil, a qual de tec tou a
ne ces si da de de di ver sas me di das sa ne a do ras, com
vis tas a as se gu rar li qui dez e ade qua da es tru tu ra pa -
tri mo ni al, na for ma es ta be le ci da pela Re so lu ção Ba -
cen nº 2.099, de 17 de agos to de 1994, re de fi ni da
pela Re so lu ção nº 2.543, de 25 de agos to de 1998,
que dis põe so bre a obri ga to ri e da de de ma nu ten ção
de va lor pa tri mo ni al com pa tí vel com o grau de ris co
das ope ra ções ati vas.

4. Os re cur sos ne ces sá ri os ao aten di men to do
cré di to pre ten di do se rão pro ve ni en tes da emis são de
tí tu los de res pon sa bi li da de do Te sou ro Na ci o nal, con -
for me au to ri za ção con ti da no in ci so II do art. 54 da Lei 
nº 9.995, de 25 de ju lho de 2000 (Lei de Di re tri zes
Orça men tá ri as para 2001 – LDO), não im pli can do
acrés ci mo das des pe sas pri má ri as do cor ren te exer -
cí cio.

5. O ple i to vi a bi li zar-se-á me di an te pro je to de
lei, a ser sub me ti do à apre ci a ção do Con gres so Na ci -
o nal, obe de ci das as pres cri ções do art. 167, in ci so V,
da Cons ti tu i ção, e em con for mi da de com o dis pos to
nos arts. 41, in ci so II, e 43, § 1º, in ci so IV, da Lei nº
4.320, de 17 de mar ço de 1964.

6. Nes sas con di ções, sub me to à ele va da de li be -
ra ção de Vos sa Exce lên cia o ane xo Pro je to de Lei,
que visa a efe ti var a aber tu ra do re fe ri do cré di to es pe -
ci al.

Respeitosamente, – Martus Tavares, Ministro
de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão.

PROJETO DE LEI Nº 28, DE 2001-CN

Abre ao Orça men to Fis cal da União, 
em fa vor de Encar gos Fi nan ce i ros da
União, cré di to es pe ci al no va lor de
R$3.642.611.000,00, para os fins que es -
pe ci fi ca.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica aber to ao Orça men to Fis cal da

União (Lei nº 10.171, de 5 de ja ne i ro de 2001) cré di to
es pe ci al no va lor de R$3.642.611.000,00 (três bi -
lhões, se is cen tos e qua ren ta e dois mi lhões, se is cen -
tos e onze mil re a is), em fa vor de Encar gos Fi nan ce i -
ros da União, para aten der à pro gra ma ção cons tan te
do Ane xo des ta lei.

Art. 2º Os re cur sos ne ces sá ri os à exe cu ção do
dis pos to no ar ti go an te ri or de cor re rão da emis são de
tí tu los de res pon sa bi li da de do Te sou ro Na ci o nal, no
mon tan te es pe ci fi ca do.

Art. 3º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Bra sí lia,

LEGISLACÃO CITADA

LEI Nº 10.171, DE 5 DE JANEIRO DE 2001

Esti ma a Re ce i ta e fixa a Des pe sa
da União para o exer cí cio fi nan ce i ro de
2001.

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

LEI Nº 9.995, DE 25 DE JULHO DE 2000

Dis põe so bre as di re tri zes para a
ela bo ra ção da lei or ça men tá ria de 2001 e
dá ou tras pro vi dên ci as.

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

Art. 54. A lei or ça men tá ria não po de rá in clu ir es -
ti ma ti va de re ce i ta de cor ren te da emis são de tí tu los
da dí vi da pú bli ca fe de ral su pe ri or à ne ces si da de de
aten di men to das des pe sas com:

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

II — o au men to do ca pi tal de em pre sas e so ci e -
da des em que a União de te nha, di re ta ou in di re ta -
men te, a ma i o ria do ca pi tal so ci al com di re i to a voto e



que não es te jam in clu í das no pro gra ma de de ses ta ti -
za ção, de ven do os tí tu los con ter cláu su la de ina li e na -
bi li da de até o seu ven ci men to;

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

LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

Esta tui Nor mas Ge ra is de Di re i to Fi -
nan ce i ro para ela bo ra ção e con tro le dos
or ça men tos e ba lan ços da União, dos
Esta dos, dos Mu ni cí pi os e do Dis tri to Fe -
de ral.

...........................................................................
Art. 41. Os cré di tos adi ci o na is clas si fi cam-se

em:
I – su ple men ta res, os des ti na dos a re for ço de

do ta ção or ça men tá ria;
II – es pe ci a is, os des ti na dos a des pe sas para as 

qua is não haja do ta ção or ça men tá ria es pe cí fi ca;
III – ex tra or di ná ri os, os des ti na dos a des pe sas

ur gen tes e im pre vis tas, em caso de guer ra, co mo ção
in tes ti na ou ca la mi da de pú bli ca.

...........................................................................
Art. 43. A aber tu ra dos cré di tos su ple men ta res e 

es pe ci a is de pen de da exis tên cia de re cur sos dis po ní -
ve is para ocor rer a des pe sa e será pre ce di da de ex -
po si ção jus ti fi ca ti va. (Veto re je i ta do no DO 3-6-1964)

§ 1º Con si de ram-se re cur sos para o fim des te
ar ti go, des de que não com pro me ti dos: (Veto re je i ta do 
no DO 3-6-1964)

I – o su pe rá vit fi nan ce i ro apu ra do em ba lan ço
pa tri mo ni al do exer cí cio an te ri or; (Veto re je i ta do no
DO 3-6-1964)

II – os pro ve ni en tes de ex ces so de ar re ca da ção; 
(Veto re je i ta do no DO 3-6-1964) 

III – os re sul tan tes de anu la ção par ci al ou to tal
de do ta ções or ça men tá ri as ou de cré di tos adi ci o na is,
au to ri za dos em Lei; (Veto re je i ta do no DO 3-6-1964)

IV – o pro du to de ope ra ções de cré di to au to ri za -
das, em for ma que ju ri di ca men te pos si bi li te ao po der
exe cu ti vo re a li zá-las. (Veto re je i ta do no DO 3-6-1964)

§ 2º Enten de-se por su pe rá vit fi nan ce i ro a di fe -
ren ça po si ti va en tre o ati vo fi nan ce i ro e o pas si vo fi -
nan ce i ro, con ju gan do-se, ain da, os sal dos dos cré di -
tos adi ci o na is trans fe ri dos e as ope ra ções de cré di to
a eles vin cu la das. (Veto re je i ta do no DO 3-6-1964)

§ 3º Enten de-se por ex ces so de ar re ca da ção,
para os fins des te ar ti go, o sal do po si ti vo das di fe ren -
ças acu mu la das mês a mês en tre a ar re ca da ção pre -
vis ta e a re a li za da, con si de ran do-se, ain da, a ten dên -
cia do exer cí cio. (Veto re je i ta do no DO 3-6-1964)

§ 4º  Para o fim de apu rar os re cur sos uti li zá ve is,
pro ve ni en tes de ex ces so de ar re ca da ção, de du -
zir-se-á a im por tân cia dos cré di tos ex tra or di ná ri os
aber tos no exer cí cio. (Veto re je i ta do no DO 3-6-1964

(À Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça -
men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção.)

MENSAGEM Nº 500, DE 2001-CN
(Nº 700/2001, na ori gem)

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do ar ti go 61 da Cons ti tu i ção Fe de -

ral, sub me to à ele va da de li be ra ção de Vos sas Exce -
lên ci as, acom pa nha do de Expo si ção de Mo ti vos do
Se nhor Mi nis tro de Esta do do Pla ne ja men to, Orça -
men to e Ges tão, o tex to do pro je to de lei que ”Abre ao
Orça men to Fis cal da União, em fa vor da Pre si dên cia
da Re pú bli ca e do Mi nis té rio dos Trans por tes, cré di to
es pe ci al no va lor glo bal de R$8.145.000,00, para os
fins que es pe ci fi ca“.

Bra sí lia, 29 de ju nho de 2001. – Fer nan do Hen -
ri que Car do so.

EM nº 00178/MP

Bra sí lia, 22 de ju nho de 2001

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli -
ca,

A Pre si dên cia da Re pú bli ca e o Mi nis té rio dos
Trans por tes so li ci tam a aber tu ra de cré di to es pe ci al
ao Orça men to Fis cal da União (Lei nº 10.171, de 5  de
ja ne i ro 2001), no va lor glo bal de R$8.145.000,00 (oito 
mi lhões, cen to e qua ren ta e cin co mil re a is), por meio
de re ma ne ja men to de re cur sos, con for me dis cri mi na -
do aba i xo:

R$1,00
Órgãos/Uni da des Va lo res
Pre si dên cia da Re pú bli ca 45.000
– Admi nis tra ção di re ta 45.000
Mi nis té rio dos Transportes 8.100.000
– Admi nis tra ção di re ta 600.000
– De par ta men to Na ci o nal de 
Estra das de Ro da gem – DNER 7.500.000
To tal do Cré di to 8.145.000

2. No to can te à Pre si dên cia da Re pú bli ca — PR, 
o cré di to pro pos to per mi ti rá ao Ga bi ne te Insti tu ci o nal
cum prir suas atri bu i ções de as ses so rar as áre as de ci -
só ri as do go ver no nas ques tões li ga das à ma nu ten -
ção da or dem ins ti tu ci o nal do País.

3. O cré di to pre vis to para o Mi nis té rio dos Trans -
por tes visa aten der à pro gra ma ção de Me lho ria da



Na ve ga ção no Cor re dor Su des te, Hi dro via do Pa ra ná
— Pa ra guai — Tre cho Cá ce res —Co rum bá, a fim de
dar pros se gui men to aos ser vi ços de dra ga gem nes se 
tre cho, não con clu í do em 2000 de vi do ao atra so no
pro ces so li ci ta tó rio. No âm bi to do DNER, o re cur so é
des ti na do à Cons tru ção de Con tor nos Ro do viá ri os no 
Cor re dor Les te — no Mu ni cí pio de Ca cho e i ro do Ita -
pe mi rim e à Ade qua ção de Tre chos Ro do viá ri os no
Cor re dor Nor des te — BR-101/PE – Pra ze res-Cabo.

4. Os re cur sos ne ces sá ri os ao aten di men to dos
ple i tos são ori un dos do can ce la men to de do ta ções
alo ca das em pro gra ma ções dos men ci o na dos
Órgãos, que apre sen tam dis po ni bi li da de or ça men tá -
ria su pe ri or à sua exe cu ção pro vá vel para o cor ren te
exer cí cio.

5. O re fe ri do cré di to vi a bi li zar-se-á por meio de
pro je to de lei, a ser sub me ti do à apre ci a ção do Con -
gres so Na ci o nal, es tan do em con for mi da de com o art. 
43, § 1º, in ci so III, da Lei nº 4.320, de 17 de mar ço de
1964, e em obe diên cia ao que pres cre ve o art. 167, in -
ci so V, da Cons ti tu i ção.

6. Nes sas con di ções, sub me to à ele va da de li be ra -
ção de Vos sa Exce lên cia o re fe ri do Pro je to de Lei, que
visa a efe ti var a aber tu ra do re fe ri do cré di to es pe ci al.

Res pe i to sa men te, – Mar tus Ta va res,  Mi nis tro
de Esta do do Pla ne ja men to, Orça men to e Ges tão.

PROJETO DE LEI Nº 29, DE 2001-CN

Abre ao Orça men to Fis cal da União,
em fa vor da Pre si dên cia da Re pú bli ca e do 
Mi nis té rio dos Trans por tes, cré di to es pe ci -
al no va lor glo bal de R$8.145.000,00, para
os fins que es pe ci fi ca.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica aber to ao Orça men to Fis cal da

União (Lei nº 10.171, de 5 de ja ne i ro de 2001), em fa -
vor da Pre si dên cia da Re pú bli ca e do Mi nis té rio dos
Trans por tes, cré di to es pe ci al no va lor glo bal de
R$8.145.000,00 (oito mi lhões, cen to e qua ren ta e cin -
co mil re a is), para aten der às pro gra ma ções cons tan -
tes do Ane xo I des ta lei.

Art. 2º Os re cur sos ne ces sá ri os à exe cu ção do
dis pos to no ar ti go an te ri or de cor re rão do can ce la -
men to de do ta ções or ça men tá ri as dos pró pri os ór -
gãos, con for me in di ca do no Ane xo II des ta lei.

Art 3º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Bra sí lia,



LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 10.171, DE 5 DE JANEIRO DE 2001

Esti ma a Re ce i ta e fixa a Des pe sa da
União para o exer cí cio fi nan ce i ro de 2001.

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

LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

Esta tui Nor mas Ge ra is de Di re i to Fi -
nan ce i ro para ela bo ra ção e con tro le dos or -
ça men tos e ba lan ços da União, dos Esta -
dos, dos Mu ni cí pi os e do Dis tri to Fe de ral.

...........................................................................
Art. 43. A aber tu ra dos cré di tos su ple men ta res e 

es pe ci a is de pen de da exis tên cia de re cur sos dis po ní -
ve is para ocor rer a des pe sa e será pre ce di da de ex -
po si ção jus ti fi ca ti va. (Veto re je i ta do no DO  3-6-1964)

§ 1º Con si de ram-se re cur sos para o fim des te
ar ti go, des de que não com pro me ti dos: (Veto re je i ta do 
no DO 3-6-1964)

I – o su pe rá vit fi nan ce i ro apu ra do em ba lan ço
pa tri mo ni al do exer cí cio an te ri or; (Veto re je i ta do no
DO 3-6-1964)

II – os pro ve ni en tes de ex ces so de ar re ca da ção; 
(Veto re je i ta do no DO 3-6-1964).

III – os re sul tan tes de anu la ção par ci al ou to tal
de do ta ções or ça men tá ri as ou de cré di tos adi ci o na is,
au to ri za dos em Lei; (Veto re je i ta do no DO 3-6-1964)

IV – o pro du to de ope ra ções de cré di to au to ri -
za das, em for ma que ju ri di ca men te pos si bi li te ao po -
der exe cu ti vo re a li zá-las. (Veto re je i ta do no DO
3-6-1964)

§ 2º Enten de-se por su pe rá vit fi nan ce i ro a di fe -
ren ça po si ti va en tre o ati vo fi nan ce i ro e o pas si vo fi -
nan ce i ro, con ju gan do-se, ain da, os sal dos dos cré di -
tos adi ci o na is trans fe ri dos e as ope ra ções de cré di to
a eles vin cu la das. (Veto re je i ta do no DO 3-6-1964)

§ 3º Enten de-se por ex ces so de ar re ca da ção,
para os fins des te ar ti go, o sal do po si ti vo das di fe ren ças 
acu mu la das mês a mês en tre a ar re ca da ção pre vis ta e
a re a li za da, con si de ran do-se, ain da, a ten dên cia do
exer cí cio. (Veto re je i ta do no DO 3-6-1964)

§ 4º Para o fim de apu rar os re cur sos uti li zá ve -
is, pro ve ni en tes de ex ces so de ar re ca da ção, de du -
zir-se-á a im por tân cia dos cré di tos ex tra or di ná ri os
aber tos no exer cí cio. (Veto re je i ta do no DO 3-6-1964

(À Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça -
men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção.)

MENSAGEM Nº 160, DE 2001
(Nº 709/2001, na ori gem)

Se nho res Mem bros do Se na do Fe de ral,
Nos ter mos do art. 52,  in ci so III, alí nea b, com bi -

na do com o art. 73, § 2º, in ci so I, da Cons ti tu i ção Fe -
de ral, sub me to à apro va ção de Vos sas Exce lên ci as o
nome do Dou tor Ben ja min Zymler, Au di tor do TCU,
para com por o Tri bu nal de Con tas da União, no car go
de Mi nis tro, na vaga de cor ren te da apo sen ta do ria do
Mi nis tro Ben to José Bu ga rin.

Os mé ri tos do Dou tor Ben ja min Zymler, que me
in du zi ram a es co lhê-lo para o de sem pe nho des se
ele va do car go, cons tam do ane xo cur ri cu lum vi tae.

Bra sí lia, 3 de ju lho de 2001. – Fer nan do Hen ri -
que Car do so.

EM Nº 00179–MJ

Bra sí lia, 28 de ju nho de 2001

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
O Exmº Sr. Mi nis tro Pre si den te do Tri bu nal de

Con tas da União en ca mi nhou a este Mi nis té rio pro -
ces so re fe ren te ao pro vi men to de um car go de Mi nis -
tro da que la Cor te, des ti na do a Au di tor, na vaga de cor -
ren te da apo sen ta do ria do Mi nis tro Ben to José Bu ga -
rin, efe ti va da pelo De cre to de 26 de ju nho de 2001,
pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União de 27 se guin te.

Obje ti van do o pre en chi men to da men ci o na da
vaga, o Pre tó rio in te res sa do, de acor do com o dis pos -
to no art. 281 do seu Re gi men to Inter no, por una ni mi -
da de e em Ses são Extra or di ná ria de Ca rá ter Re ser -
va do, re a li za da em 14 de maio de 2001, in di cou o
nome do Au di tor Dou tor Ben ja min Zymler, sob o cri té -
rio de me re ci men to, para ser sub me ti do ao Se na do
Fe de ral, para ocu par a vaga vin cu la da em de cor rên -
cia da apo sen ta do ria do Mi nis tro Ben to José Bu ga rin.

Fica res sal va do que, de acor do com o § 5º do
art. 281 do seu Re gi men to Inter no (”Cada Mi nis tro es -
co lhe rá, na for ma es ta be le ci da no pa rá gra fo an te ri or,
três no mes, se hou ver de Au di to res ou mem bros do
Mi nis té rio Pú bli co, con si de ran do-se in di ca dos os
mais vo ta dos”), o re fe ri do Tri bu nal de li be rou en ca mi -
nhar lis ta una e não trí pli ce, ten do em vis ta que os de -
ma is Au di to res não pre en chi am o re qui si to es ta be le -
ci do no in ci so I do § 1º do art. 73 da Cons ti tu i ção Fe -
de ral, por se rem ma i o res de ses sen ta e cin co anos de 
ida de.

Com o ex pos to, te nho a hon ra de trans mi tir o as -
sun to em co men to a ele va da con si de ra ção de Vos sa
Exce lên cia, ob je ti van do o nome es co lhi do ser sub me -
ti do à apro va ção do Se na do Fe de ral, de acor do com o 



ar ti go 73, § 2º, in ci so I, e 84, in ci so XV, da Lei Fun da -
men tal.

Res pe i to sa men te. – José Gre go ri, Mi nis tro de
Esta do da Jus ti ça.

(Pro ces so MJ nº 0881.003081/2001-91)

CURRICULUM VITAE

BENJAMIN ZYMLER

End.: SHIS QL 28 – CJ. 4 – CS. 4 – Lago Sul –
Bra sí lia/DF

CEP: 71.665-245
Tel.:(61) 367-2308 – Re si dên cia
(61) 316-7578 – Tra ba lho
(61) 9976-6617 – Ce lu lar
Data de nas ci men to: 25-3-56
Fi li a ção: Ju lio Zymler e Cha ja Zymler
CI : 3.384.730 – IFP/RJ
CPF: 352.743.527-15
1. ESCOLARIDADE
1998/2000 Mes tre em Di re i to e Esta do pela Fa -

cul da de de Di re i to da Uni ver si da de de Bra sí lia.
1992/1996 For ma do em Di re i to pela Uni ver si da -

de de Bra sí lia – UNB.
1974/1978 For ma do em Enge nha ria Elé tri ca

pelo Insti tu to Mi li tar de Enge nha ria – IME.
2. PERFIL PROFISSIONAL

1978/1991 Como Engenheiro Eletricista, possui 
15 anos de experiência em Estudos de Planejamento
e Análise de Sistemas Elétricos, com ênfase em
Estudos técnicos e econômicos de Sistemas de
Transmissão, tendo coordenado diversas equipes de
engenheiros e técnicos e gerenciado projetos e
contratos.

1992/1997 Como Ana lis ta de Fi nan ças e Con -
tro le Exter no do TCU, pos sui ex pe riên cia em au di to -
ria e aná li se de pres ta ção de con tas no Se tor Pú bli co.

1998/2001 Como Au di tor e Mi nis tro-Subs ti tu to
do TCU, pos sui ex pe riên cia no jul ga men to de pro ces -
sos de pres ta ção de con tas e de fis ca li za ção fi nan ce i -
ra dos di nhe i ros pú bli cos.

3. EXPERIÊNCIA DE MAGISTÉRIO
2001 Pro fes sor de Di re i to Admi nis tra ti vo e

Cons ti tu ci o nal no Insti tu to dos Ma gis tra dos do Dis tri to 
Fe de ral — IMAG/DF.

2000 Pro fes sor de Di re i to Admi nis tra ti vo na
Esco la Su pe ri or de Advo ca cia – OAB/DF.

2000/2001 Pro fes sor de Di re i to Admi nis tra ti vo e
Cons ti tu ci o nal na Esco la da Ma gis tra tu ra do Dis tri to
Fe de ral e Ter ri tó ri os.

2000 Pro fes sor de Di re i to Admi nis tra ti vo no cur -
so re a li za do pelo Cen tro de Estu dos da Esco la Fa -
zen dá ria — DF para a Fu na sa.

2000/2001 Pro fes sor de Di re i to Cons ti tu ci o nal I
no Insti tu to de Edu ca ção Su pe ri or de Bra sí lia – IESB

1999/2000 Pro fes sor de Di re i to Admi nis tra ti vo e
Di re i to Cons ti tu ci o nal no Insti tu to Pro ces sus.

1999 Pro fes sor de Di re i to Admi nis tra ti vo da
Esco la da Ma gis tra tu ra do Tra ba lho da 10ª Re gião —
EMATRA X.

1999 Pro fes sor de Di re i to Admi nis tra ti vo da
Fun da ção Esco la Su pe ri or do Mi nis té rio Pú bli co do
Dis tri to Fe de ral e Ter ri tó ri os.

1998 Pro fes sor de Di re i to Admi nis tra ti vo no
Cen tro de Estu dos Ju rí di cos do Sin di ca to dos Pro cu -
ra do res da Fa zen da Na ci o nal – SINPROFAZ.

1998 Pro fes sor da Ca de i ra “Te o ria Ge ral de Di -
re i to Pú bli co” na Fa cul da de de Di re i to da UNB.

1996 Instru tor do Mó du lo “Le gis la ção Bá si ca e
Nor mas Pro ces su a is do TCU”, do Cur so de Aper fe i -
ço a men to em Con tro le Exter no, pro mo vi do pelo Insti -
tu to Ser ze del lo Cor rêa do TCU (20 ho ras).

1996 Instru tor da Dis ci pli na “Le gis la ção Bá si ca e
Nor mas Pro ces su a is” do Pro gra ma de For ma ção para
Ana lis tas de Fi nan ças e Con tro le Exter no, pro mo vi do
pelo Insti tu to Ser ze del lo Cor rêa do TCU (20 ho ras).

1980/1984 Pro fes sor Asso ci a do e Pro fes sor
Assis ten te na Asso ci a ção Edu ca ci o nal Ve i ga de
Alme i da, ten do le ci o na do, na Fa cul da de de Enge nha -
ria, as ca de i ras de Con ver são Ele tro me câ ni ca de
Ener gia, Má qui nas Elé tri cas e Sis te mas de Trans mis -
são de Ener gia.

4. PARTICIPAÇÃO EM CURSOS e
SEMINÁRIOS

2000 Pro fe riu pa les tra “Pres ta ção de Con tas
dos Con se lhos de Pro fis sões Re gu la men ta das” na I
Con fe rên cia Na ci o nal de Pro cu ra do res e Asses so res
Ju rí di cos dos Con se lhos Fe de ral e Re gi o na is de Far -
má cia e I Ci clo de Pa les tras de Con se lhos de Pro fis -
sões Re gu la men ta das.

1999 Pro fe riu pa les tra no III Se mi ná rio Na ci o nal
de Con tro le Inter no e Exter no da Fe de ra ção Na ci o nal
das Enti da des dos Ser vi do res dos Tri bu na is de Con -
tas — FENASTC – so bre “Con tro le Exter no no Con -
tex to da Re for ma da Esta do”.

1999 Pro fe riu pa les tra no Ci clo Espe ci al de Pa -
les tras so bre Con tro le e Fis ca li za ção, re a li za do pelo
TCU, so bre “A Me lho ria dos Ser vi ços Pú bli cos como
Obje ti vo Fi nal do Sis te ma de Con tro le”.

1998 Pro fe riu pa les tra na Esco la de Co man do
do Esta do Ma i or do Exér ci to so bre “QUESTÕES DE



CONTROLE — Con tro le das Fi nan ças Pú bli cas no
Bra sil — Vi são Atu al e Pros pec ti va”.

1998 Pro fe riu pa les tra no V EDICON – V Encon tro 
Na ci o nal de Di ri gen tes de Con tro le Inter no – so bre
Con tra ta ção Indi re ta de Mão-de-Obra x Ter ce i ri za ção.

1992 Cur so Bá si co de Au di to ria em Pro ces sa -
men to de Da dos, pro mo vi do pelo Tri bu nal de Con tas
da União – Bra sí lia – DF.

1992 Cur so Su ple men tar de For ma ção para
Ana lis tas de Fi nan ças e Con tro le Exter no (300 ho -
ras), pro mo vi do pelo Tri bu nal de Con tas da União –
Bra sí lia – DF.

1992 Pro gra ma de For ma ção – 2ª Eta pa do Pro -
ces so Se le ti vo para Ana lis ta de Fi nan ças e Con tro le
Exter no (960 ho ras), pro mo vi do pelo Tri bu nal de Con -
tas da União – Bra sí lia – DF.

1991 XI SNPTEE – Se mi ná rio Na ci o nal de Pro -
du ção e Trans mis são de Ener gia Elé tri ca, pro mo vi do
pelo CIGRE – Co mi tê Na ci o nal Bra si le i ro, Rio de Ja -
ne i ro – RJ.

1989 II Sim pó sio de Espe ci a lis tas em Pla ne ja -
men to da Ope ra ção e Expan são Elé tri ca – SEPOPE,
pro mo vi do pela Ele tro brás São Pa u lo – SP.

1988 Encon tro so bre Au to ma ção da Ope ra ção – 
ENAO, pro mo vi do pela Com pa nhia Ener gé ti ca de
Bra sí lia – CEB – Bra sí lia – DF.

1986 Pri mer Se mi ná rio IEEE en Sis te mas Elec -
tri cos de Po ten cia, pro mo vi do pelo IEEE/Chi le e pela
Uni ver si dad Ca to li ca de Val pa ra i zo.

1984 VII Se mi ná rio Na ci o nal de Pro du ção e
Trans mis são de Ener gia Elé tri ca, pro mo vi do pelo Mi -
nis té rio das Mi nas e Ener gia – Bra sí lia – DF.

1982 Cur so de Tran si tó ri os Elé tri cos – EMTP,
pro mo vi do pela Ele tro brás, em Fur nas Cen tra is Elé tri -
cas S. A. – Rio de Ja ne i ro – RJ

1981 Tre i na men to em Re cur sos de Infor má ti ca
– Mó du los 2, 3 e 8, pro mo vi do por Fur nas Cen tra is
Elé tri cas S.A. – Rio de Ja ne i ro – RJ.

1980 Cur so Bá si co de Trans mis são em Cor -
ren te Con tí nua, pro mo vi do pela Ele tro brás, na Esco -
la Fe de ral de Enge nha ria de Ita ju bá – Ita ju bá – MG.

1979 Cur so Enge nha ria de Aná li se e Pla ne ja -
men to de Ope ra ção de Sis te mas Elé tri cos, pro mo vi -
do pela Ele tro brás, na Uni ver si da de de Mi nas Ge ra -
is — Belo Ho ri zon te – MG.

1972 Cur so Avan ça do de Inglês no Insti tu to de 
Cul tu ra Anglo- Bra si le i ra Cur so Oxford.

1970 Cur so Bá si co de Inglês no Insti tu to de
Cul tu ra Anglo-Bra si le i ra Cur so Oxford.

5. HISTÓRICO PROFISSIONAL

– Des de 3-2-98.
Ocu pa o car go de Au di tor e Mi nis tro-Subs ti tu to

do TCU.

 –  De 27-9-96 a 2-2-98.
Ocu pou o car go de Se cre tá rio de Con tro le

Exter no da 10ª SECEX.

 –  De 5-9-95 a 26-9-96

Ocu pou o car go de Che fe de Ga bi ne te do Sub -
pro cu ra dor – Ge ral Lu cas Ro cha Fur ta do, do Mi nis té -
rio Pú bli co jun to ao TCU.

 –  De 8-7-94 a 4-9-95

Ocu pou o car go de Asses sor do Pro cu ra dor –
Ge ral Ja tir Ba tis ta da Cu nha, do Mi nis té rio Pú bli co
jun to ao TCU.

 –  De 8– 3-93 a 7-7-94

Ocu pou o car go de Ofi ci al de Ga bi ne te do Pro -
cu ra dor – Ge ral Fran cis co de Sal les Mou rão Bran co,
do Mi nis té rio Pú bli co jun to ao TCU.

 –  De 7-7-92 a 7-3-93
Ocu pou o car go de Ana lis ta de Fi nan ças e Con -

tro le Exter no na 9ª Se cre ta ria de Con tro le Exter no.

 –  De 2-9-85 a 30-10-91

Tra ba lhou na MAIN Enge nha ria S.A., onde ocu -
pou o car go de Asses sor/Con sul tor da Di re to ria de
Ope ra ções, Che fe do De par ta men to de Estu dos de
Sis te mas Elé tri cos e Ge ren te Re gi o nal do Escri tó rio
Bra sí lia, ten do co or de na do equi pes e ge ren ci a do di -
ver sos con tra tos li ga dos a es tu dos e pla ne ja men to de 
sis te mas elé tri cos.

 –  De 1º– 2-79 a 30-8-85

Tra ba lhou em Fur nas Cen tra is Elé tri cas S.A.,
como Enge nhe i ro, ten do re a li za do di ver sos tra ba lhos
li ga dos a pla ne ja men to téc ni co e eco nô mi co de sis te -
mas elé tri cos de po tên cia.

6. PUBLICAÇÕES 
2000   “Po lí ti ca, Di re i to e Re for ma do Esta do:

uma vi são fun ci o nal –  sistêmica”. Pu bli ca da na Re vis -
ta de Infor ma ção Le gis la ti va nº 147, ano 37, ju -
lho/se tem bro 2000 – Bra sí lia.

2000 “Po lí ti ca e Di re i to: uma vi são au to po ié ti -
ca”. Dis ser ta ção apre sen ta da no Cur so de Mes tra do
em Di re i to e Esta do, da Fa cul da de de Di re i to da Uni -
ver si da de de Bra sí lia.

1998 “Ação Direta de Inconstitucionalidade nº
939 – DF. Tri bu nal Pleno  (RTJ 151/755)  (Instituição
do LPMF) – Comentários”. Publicado na Revista da 
Notícia do Direito Brasileiro nº  3, jan/jul 1997 –
Brasília.



1998 “Con tra ta ção Indi re ta de Mão – de – Obra
Ver sus Ter ce i ri za ção", pu bli ca do na Re vis ta do TCU,
Bra sí lia. V.29, n. 75, jan/mar 1998.

1997 “Exa me Crí ti co de Acór dãos – STF – ADIN nº
539/DF – Insti tu i ção do IPMF”, pu bli ca do na Re vis ta No -
tí cia do Di re i to Bra si le i ro nº 3, 11 Se mes tre de 1997.

1996 “Pro ces so ad mi nis tra ti vo no Tri bu nal de
Con tas da União”, agra ci a do com o Prê mio Ser ze del -
lo Cor rêa, por ter ob ti do o 2º lu gar em Con cur so de
Mo no gra fi as pro mo vi do pelo TCU. 

1992 “De sen vol vi men to de um pro gra ma de
aná li se di nâ mi ca de Sis te mas de Po tên cia (DINAM)”
apre sen ta do no III Sim pó sio de Espe ci a lis tas em Pla -
ne ja men to da Ope ra ção e Expan são Elé tri ca (III
SEPOPE), or ga ni za do pela Ele tro brás.

1992 “Estu dos di nâ mi cos de sis te mas mul ti ter -
mi na is em cor ren te con tí nua (MTCC)”, apre sen ta do
no III Sim pó sio de Espe ci a lis tas em Pla ne ja men to da
Ope ra ção e Expan são Elé tri ca (III SEPOPE), or ga ni -
za do pela Ele tro brás.

1991 “Ava li a ção da in te ra ção sub sín cro na en tre
com pen sa do res es tá ti cos e re des elé tri cas”, apre sen -
ta do no XI Se mi ná rio Na ci o nal de Pro du ção e Trans -
mis são de Ener gia Elé tri ca (SNPTEE), or ga ni za do
pela Ele tro brás.

1989 “Ava li a ção da es ta bi li da de di nâ mi ca e res -
so nân cia sub sín cro na de sis te mas, por de ter mi na ção 
de auto – va lo res, auto – ve to res e co e fi ci en tes de
sen si bi li da de, atra vés do pro gra ma RESUIB”, apre -
sen ta do no II Sim pó sio de Espe ci a lis tas em Pla ne ja -
men to da Ope ra ção e Expan são Elé tri ca (III
SEPOPE), or ga ni za do pela Ele tro brás.

1989 “Aná li se da in fluên cia da atu a ção não li ne -
ar de com pen sa do res es tá ti cos em es tu dos di nâ mi -
cos à fre qüên cia in dus tri al – van ta gens e in con ve ni -
en tes de um mo de lo de ta lha do”, apre sen ta do no II
Sim pó sio de Espe ci a lis tas em Pla ne ja men to, or ga ni -
za do pela Ele tro brás.

7. APROVAÇÕES EM CONCURSOS PÚBLICOS
1997 Car go de Au di tor do Tri bu nal de Con tas da

União.
1996 Car go de Pro cu ra dor Au tár qui co do Insti -

tu to Na ci o nal de Se gu ri da de So ci al – INSS (apro va -
ção na 1ª eta pa, re fe ren te a pro vas ob je ti vas e dis ser -
ta ti va, e con vo ca ção para 2ª eta pa – Pro gra ma de
For ma ção).

1991 Car go de Au di tor Fis cal do Te sou ro Na ci o nal.
1991 Car go de Ana lis ta de Fi nan ças e Con tro le

Exter no, no TCU.
Bra sí lia, 15 de maio de 2001. – Ben ja min Zymler.

(À Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos.)

MENSAGEM Nº 161, DE 2001
(Nº 710/2001, na ori gem)

Senhores Membros do Senado Fed eral,
Nos termos do art. 52, inciso III, alínea f, da

Constituição Fed eral, combinado com o disposto no
art. 4º da Lei n º 8.884, de 11 de junho de 1994,
submeto à consideração de Vossas Excelências o
nome do Senhor Roberto Augusto Castellanos Pfeif -
fer, para exercer o cargo de Conselheiro do Conselho
Administrativo de Defesa Econômica — CADE do
Ministério da Justiça, com mandato de 2 anos, na
vaga decorrente do término do mandato de Mercio
Felsky.

O Senhor Roberto Augusto Castellanos Pfeif fer
é pessoa de reconhecida competência para o
desempenho dessa elevada função, como se
depreende do anexo cur ric u lum vi tae.

Brasília, 3 de julho de 200l. – Fernando
Henrique Cardoso.

EM Nº 00174-MJ

Brasília, 27 de junho de 2001

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Sub me to à ele va da con si de ra ção de Vos sa

Exce lên cia a ane xa men sa gem in di can do o nome do
Se nhor Ro ber to Au gus to Cas tel la nos Pfe if fer para
exer cer o car go de Con se lhe i ro do Con se lho Admi nis -
tra ti vo de De fe sa Eco nô mi ca – CADE do Mi nis té rio da 
Jus ti ça, com man da to de 2 anos, na vaga de cor ren te
do tér mi no do man da to de Mér cio Felsky.

Res pe i to sa men te. – José Gre go ri, Mi nis tro de
Esta do da Jus ti ça.

CURRICULUM VITAE

Brasília, 2001

DADOS PESSOAIS:
Nome: Roberto Augusto Castellanos Pfeif fer
Data de nascimento: 3 de junho de 1968
Naturalidade: San Sal va dor — El Sal va dor
Nacionalidade: brasileiro nato
Filiação: Roberto Augusto Castellanos

Fernandez e Brigitta Elza Pfeif fer Castellanos.
Dados de identificação: RG nº 18.823.945-5,

CPF nº 148.693.008-50 e OAB/SP nº 119.874.
Endereço Residencial: SQS 216, bloco E, aptº

503, Brasília, Distrito Fed eral.
Endereço Comercial: Esplanada dos Ministérios,

Ministério da Justiça, Edifício sede, sala 240.



Telefones: (061) 346-6833 (residencial); (061)
224.5448 (comercial); 9979-8247 (celular).

CURSOS UNIVERSITÁRIOS:
– Em 1986 completou, com aprovação em todas 

as matérias, o primeiro ano do curso de Economia da
Universidade de São Paulo.

– Em 1991 concluiu o curso de direito da
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo.

– Em 1998 obteve o título de mestre pela
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo.

ATIVIDADES PROFISSIONAIS:
– Aprovado no exame da Ordem dos Advogados 

do Brasil em 1992, tendo exercido a carreira de
advogado lib eral até 1993.

– Aprovado no concurso da Procuradoria-Geral
do Estado de São Paulo, para o cargo de Procurador
do Estado, tomando posse em ja neiro de 1993.

– Asses sor de Mi nis tro do Su pre mo Tri bu nal Fe -
de ral de maio a ou tu bro de 1999.

– Con sul tor Ju rí di co do Mi nis té rio da Jus ti ça
des de ou tu bro de 1999.

LIVROS PUBLICADOS
– Co-au tor do li vro Di re i tos Hu ma nos: cons tru -

ção da li ber da de e da igual da de, São Pa u lo, Cen tro
de Estu dos da Pro cu ra do ria-Ge ral do Esta do de São
Pa u lo, 1998.

– Au tor do li vro Man da do de Injun ção, São Pa u -
lo, Edi to ra Atlas, 1999.

– Co or de na dor do li vro Sa ú de e res pon sa bi li da -
de: a re gu la men ta ção dos pla nos e se gu ros de sa ú de, 
Edi to ra Re vis ta dos Tri bu na is, 1999.

– Co-au tor do li vro Con ven ção Ame ri ca na de Di -
re i tos Hu ma nos e o di re i to bra si le i ro, Edi to ra Re vis ta
dos Tri bu na is, 2000.

TRABALHOS PUBLICADOS
– Arti go de no mi na do “As pro cu ra do ri as de es ta -

do e do dis tri to fe de ral e a de fe sa do meio am bi en te
en quan to in te res se pú bli co”, pu bli ca do na Re vis ta Sé -
rie Even tos nº 5, XX Con gres so Na ci o nal de Pro cu ra -
do res de Esta do, For ta le za/94, Te ses de São Pa u lo,
edi ta da pelo Cen tro de Estu dos da Pro cu ra do ria-Ge -
ral do Esta do.

– Arti go in ti tu la do “O ad vo ga do pú bli co e a tu te la 
dos di re i tos in di vi du a is e co le ti vos”, pu bli ca do no Bo -
le tim do Insti tu to Pa u lis ta de Advo ca cia Pú bli ca, ano I, 
nº 0, de no vem bro de 1994.

– “A pu bli ci da de e o di re i to de aces so a in for ma -
ções no li cen ci a men to am bi en tal”, ar ti go pu bli ca do na 
Re vis ta da Pro cu ra do ria-Ge ral do Esta do de São Pa -
u lo, nº 44, de zem bro de 1995, na Re vis ta de Di re i to
Ambi en tal, Ed. RT, nº 8, ou tu bro-de zem bro de 1997 e

no li vro Te mas de Di re i to Ambi en tal e Urba nís ti co,
São Pa u lo, Max Li mo nad, 1998.

– “As as so ci a ções ci vis e a tu te la de Inte res ses
di fu sos, co le ti vos e in di vi du a is ho mo gê ne os das pes -
so as por ta do ras de de fi ciên cia”, ar ti go pu bli ca do no
li vro Di re i tos da Pes soa Por ta do ra de De fi ciên cia,
São Pa u lo, Max Li mo nad, 1997.

– “Agra vo Re ti do”, ar ti go pu bli ca do no Bo le tim
Infor ma ti vo do Insti tu to Bra si le i ro de Advo ca cia Pú bli -
ca de ou tu bro de 1997.

– “Ação Ci vil Pú bli ca e tu te la do pa tri mô nio pú -
bli co e da mo ra li da de ad mi nis tra ti va pe los ór gão da
ad vo ca cia pú bli ca”, pu bli ca do no li vro 1º Con gres so
Bra si le i ro de Advo ca cia Pú bli ca, São Pa u lo, Max Li -
mo nad, 1998.

– “A de fe sa do con su mi dor pela ad vo ca cia pú bli -
ca”, pu bli ca do na Re vis ta Di re i to do Con su mi dor nº
30, São Pa u lo, Re vis ta dos Tri bu na is, 1999.

– “A re gu la men ta ção dos pla nos de sa ú de”, pu -
bli ca do na Re vis ta Di re i to Sa ni tá rio", São Pa u lo, Cen -
tro de Estu dos e Pes qui sa de Di re i to Sa ni tá rio, 2001.

TESES APROVADAS EM CONGRESSOS
– “As Pro cu ra do ri as dos Esta dos e do Dis tri to

Fe de ral e a De fe sa do Meio Ambi en te“, apro va da no
XX Con gres so Na ci o nal de Pro cu ra do res de Esta do e 
Dis tri to Fe de ral, re a li za do no mês de Ou tu bro de
1994, na ci da de de For ta le za, Esta do do Ce a rá.

– ”A pu bli ci da de e o di re i to de aces so a in for ma -
ções no li cen ci a men to am bi en tal“, apro va da no XXI
Con gres so Na ci o nal de Pro cu ra do res do Esta do, re a -
li za do no Rio de Ja ne i ro, nos dias 5 a 9 de No vem bro
de 1995.

– ”Ação Ci vil Pú bli ca para a tu te la do pa tri mô nio
pú bli co e da mo ra li da de ad mi nis tra ti va“, apro va da no
XXIII Con gres so Na ci o nal de Pro cu ra do res do Esta -
do, re a li za do em São Luís, Esta do do Ma ra nhão, em
no vem bro de 1997.

– ”Aná li se crí ti ca da ju ris pru dên cia so bre pla nos 
de sa ú de“, apro va da no IV Con gres so Bra si le i ro de
Di re i to do Con su mi dor, re a li za do em Gra ma do, Esta -
do do Rio Gran de do Sul, em mar ço de 1988.

– “Ser vi ços Pú bli cos con ce di dos e a pro te ção
dos con su mi do res“, apro va da no V Con gres so Bra si -
le i ro de Di re i to do Con su mi dor, re a li za do em Belo Ho -
ri zon te, Esta do de Mi nas Ge ra is, em maio de 2000.

ATIVIDADES DOCENTES

– Foi in te gran te do Pro gra ma de Aper fe i ço a -
men to do Ensi no – PAE da Uni ver si da de de São Pa u -
lo, ten do exer ci do fun ção de Pro fes sor Mo ni tor na Dis -
ci pli na ”Di re i to Pro ces su al Ci vil I, II e III“.



– Foi pro fes sor do Cen tro de Aper fe i ço a men to
de Ofi ci a is da Po lí cia Mi li tar do Esta do de São Pa u lo,
mi nis tran do a dis ci pli na ”Di re i to Cons ti tu ci o nal“.

– Foi pro fes sor da Esco la Su pe ri or de Advo ca -
cia da OAB/SP, no cur so de es pe ci a li za ção so bre di -
re i tos co le ti vos e di fu sos e no cur so de aper fe i ço a -
men to na pres ta ção de as sis tên cia ju rí di ca gra tu i ta.

– Foi pro fes sor da Esco la Su pe ri or do Mi nis té rio
Pú bli co do Esta do de São Pa u lo, no cur so de es pe ci a -
li za ção so bre di re i tos co le ti vos e di fu sos.

– Foi pro fes sor da Esco la Su pe ri or de Admi nis -
tra ção Fa zen dá ria no cur so so bre pro ces so ci vil.

– Foi pro fes sor do cur so de di re i to da Uni ver si -
da de Cen tro de Ensi no Uni fi ca do de Bra sí lia —
UNICEUB, de agos to de 1999 a de zem bro de 2000.

PARTICIPAÇÃO EM PALESTRAS E CURSOS
1. COMO EXPOSITOR:
– Pa les tra no pa i nel ”Tu te la Ju ris di ci o nal dos

Inte res ses Di fu sos e Co le ti vos das Pes so as Por ta do -
ras de De fi ciên cia“, no cur so ”Ordem Cons ti tu ci o nal e
os di re i tos das Pes so as Por ta do ras de De fi ciên cia“,
em ju nho de 1996.

– Pa les tra so bre o tema ”Assis tên cia Ju di ciá ria – 
De fen so ria Pú bli ca“, em mar ço de 1997 no ”Se gun do
Cur so de Ca pa ci ta ção das Pro mo to ras le ga is po pu la -
res“.

– Pa les tra so bre efe ti vi da de das nor mas cons ti -
tu ci o na is e man da do de in jun ção“ na VI Se ma na Ju rí -
di ca da Uno esc, em Cha pe có, San ta Ca ta ri na, em se -
tem bro de 1997.

– Pa les tra so bre ”tu te la an te ci pa da“, no cur so de 
atu a li za ção ju rí di ca da Pro cu ra do ria-Ge ral do Esta do
de São Pa u lo, em ou tu bro de 1997.

– Pa les tra so bre o tema ”Assis tên cia Ju di ciá ria“, 
em mar ço de 1998 no ”Ter ce i ro Cur so de Ca pa ci ta ção 
das Pro mo to ras le ga is po pu la res“.

– Pa les tra so bre ”Re mé di os Cons ti tu ci o na is“, no 
cur so de es pe ci a li za ção em di re i to cons ti tu ci o nal or -
ga ni za do pela Uni ver si da de de So ro ca ba e pelo IBDC 
– Insti tu to Bra si le i ro de Di re i to Cons ti tu ci o nal, em
maio de 1998.

– Pa les tra so bre ”Me i os de De fe sa da Pos se“,
no cur so de aper fe i ço a men to na pres ta ção de as sis -
tên cia ju rí di ca gra tu i ta or ga ni za do pela Esco la Su pe -
ri or de Advo ca cia da Ordem dos Advo ga dos do Bra sil, 
em maio de 1998.

– Pa les tra so bre ”Ação ci vil pú bli ca“, no I Se mi -
ná rio Na ci o nal ”Advo ca cia Pú bli ca e Meio Ambi en te“,
pro mo vi do pela Co mis são do Meio-Ambi en te da
OAB/SP e pelo Insti tu to Bra si le i ro de Advo ca cia Pú -
bli ca, em agos to de 1998.

– Pa les tra so bre o tema ”Pla nos e se gu ros de
as sis tên cia pri va da à sa ú de“, no XIX Cur so Bra sil con
de di re i to do con su mi dor, em São Pa u lo, em agos to
de 1999.

– Pa les tra so bre o tema ”A re gu la men ta ção dos
pla nos e se gu ros de as sis tên cia pri va da à sa ú de pela
Lei nº 9.656/98“, no Encon tro da 4ª Câ ma ra do Mi nis -
té rio Pú bli co Fe de ral.

– Pa les tra so bre ”Ser vi ços pú bli cos con ce di dos
e pro te ção do con su mi dor“, no XXI Cur so Bra sil con
de di re i to do con su mi dor, em Por to Ale gre, em mar ço
de 2000.

– Pa les tra so bre ”Cláu su las so bre co ber tu ra de
do en ças, ca rên ci as e aten di men to de ur gên cia e
emer gên cia nos pla nos de as sis tên cia pri va da à sa ú -
de“, no XXI Cur so Bra sil con de di re i to do con su mi dor.

– Pa les tra so bre o tema ”Aces so à jus ti ça no
âm bi to do Mer co sul“, no IV Con gres so Bra si le i ro de
Advo ca cia Pú bli ca, em Te re só po lis, em Ju nho de
2001.

– Pa les tra so bre o tema ”Agên cia Na ci o nal de
De fe sa do Con su mi dor e da Con cor rên cia“, no Se mi -
ná rio Inter na ci o nal de De fe sa do Con su mi dor e da
Con cor rên cia, em Bra sí lia, em maio de 2001.

– Pa les tra so bre o tema ”Res pon sa bi li da de ci vil
do Esta do: o an te pro je to de lei em ela bo ra ção“, no
cur so de aper fe i ço a men to dos as sis ten tes ju rí di cos
da União, em Bra sí lia, no dia 28 de ju nho de 2001.

2. COMO DEBATEDOR:
– Cur so ”Te mas atu a is da lei de Lo ca ções“, no

Pa i nel ”De fe sas em ma té ria de lo ca ções“.
– Cur so ”Re for mas do Có di go de Pro ces so Ci -

vil“, em ja ne i ro de 1995.
-Pa les tra ”Aces so à Jus ti ça“, em mar ço de 1995.
-Pa les tra ”Pro bi da de ad mi nis tra ti va“, no I Con -

gres so de Advo ca cia, re a li za do na ci da de de Cam pos 
de Jor dão, em no vem bro de 1997.

-Pa les tra ”Di re i tos Hu ma nos das pes so as por ta -
do ras de de fi ciên cia“, no ci clo de de ba tes ”Di re i tos
Hu ma nos no Bra sil: a re a li da de e a or dem ju rí di ca, or -
ga ni za do pela Pro cu ra do ria-Ge ral do Esta do de São
Pa u lo e pelo Nú cleo de Estu dos da Vi o lên cia da Uni -
ver si da de de São Pa u lo.

– Pa les tra ”Tri bu na is Cons ti tu ci o na is no Mer co -
sul“, no III Con gres so Bra si le i ro de Advo ca cia Pú bli -
ca, em Sal va dor, em ju nho de 1999.

3. EM EVENTOS INTERNACIONAIS:
– ”Di re i to do Con su mi dor no Mer co sul“, pa les tra

pro fe ri da no Co lé gio de abo ga dos de Bu e nos Ai res,
Re pú bli ca da Argen ti na.



– Mer co sul e aces so do con su mi dor à jus ti ça“,
pa les tra pro fe ri da no Con gres so Inte ra me ri ca no de
Di re i to do Con su mi dor, em São Pa u lo.

-”Con su mer pro tec ti on law en for ce ment in Bra -
zil’, pa les tra pro fe ri da na IMSN Con fe ren ce, em Nova
Ior que, Esta dos Uni dos da Amé ri ca.

PARTICIPAÇÃO EM DELEGAÇÕES REPRE–
SENTATIVAS DO BRASIL EM EVENTOS
INTERNACIONAIS

– Mem bro da de le ga ção bra si le i ra na ela bo ra -
ção da Con ven ção con tra o cri me or ga ni za do trans -
na ci o nal, da Orga ni za ção das Na ções Uni das —
ONU.

– Che fe da De le ga ção Bra si le i ra na Co mis são
Téc ni ca da Re u nião de Mi nis tros de Jus ti ça do Mer -
co sul, Bo lí via e Chi le, des de ou tu bro de 1999.

– Mem bro da de le ga ção bra si le i ra no Co mi tê
Téc ni co nº 7 (De fe sa do Con su mi dor) da Co mis são
de Co mér cio do Mer co sul.

PARTICIPAÇÃO EM COMISSÕES
– Mem bro da co mis são in ter mi nis te ri al de sig na -

da para ela bo ra ção da Lei Ge ral da Po lí cia Mi li tar.
– Asses sor do gru po de tra ba lho de sig na do pelo 

Exmo. Pre si den te da Re pú bli ca para ela bo ra ção do
Pro je to de Lei de cri a ção da Agên cia Na ci o nal de De -
fe sa do Con su mi dor e da Con cor rên cia.

– Mem bro da Co mis são de es tu do da res pon sa -
bi li da de ci vil do Esta do, ins ti tu í da pelo Exmº Advo ga -
do-Ge ral da União.

PARTICIPAÇÃO EM ENTIDADES DA
SOCIEDADE CIVIL

– Di re tor do BRASILCON – Insti tu to Bra si le i ro
de Di re i to e Po lí ti ca do Con su mi dor.

– Di re tor do Insti tu to Bra si le i ro de Advo ca cia Pú -
bli ca.

PARTICIPAÇÃO EM BANCAS EXAMINA–
DORAS DE CONCURSOS PÚBLICOS

– Mem bro da ban ca exa mi na do ra do 6º Con cur -
so de Ingres so na Car re i ra de Pro cu ra dor do Esta do
do Ama zo nas.

PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA ESTRANGEIRA
– Apro va do nos tes tes de pro fi ciên cia em lín gua

in gle sa e ita li a na nos exa mes de ad mis são para o cur -
so de pós-gra du a ção da Fa cul da de de Di re i to da Uni -
ver si da de de São Pa u lo.

Bra sí lia, 28 de ju nho de 2001 – Ro ber to Au gus -
to Cas tel la nos Pfe if fer.

(À Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos.)

MENSAGEM Nº 163, DE 2001
(Nº 722/2001, na ori gem)

Se nho res Mem bros do Se na do Fe de ral,
De con for mi da de com o art. 52, in ci so IV, da

Cons ti tu i ção Fe de ral, e com o dis pos to no art. 56, §
1º, do Re gu la men to de Pes so al do Ser vi ço Exte ri or,
apro va do pelo De cre to nº 93.325, de 1º de ou tu bro de
1986, no art. 40, § 1º, do Ane xo I ao De cre to nº  3.414,
de 14 de abril de 2000, sub me to à apre ci a ção de Vos -
sas Exce lên ci as a es co lha, que de se jo fa zer, do Se -
nhor José Vi e gas Fi lho, Mi nis tro de Pri me i ra Clas se,
do Qu a dro Per ma nen te do Mi nis té rio das Re la ções
Exte ri o res, para, cu mu la ti va men te com o car go de
Emba i xa dor do Bra sil jun to à Fe de ra ção da Rús sia,
exer cer os car gos de Emba i xa dor do Bra sil jun to à
Re pú bli ca da Be la rus, Re pú bli ca do Ca sa quis tão e
Re pú bli ca da Geór gia. 

Os mé ri tos do Emba i xa dor José Vi e gas Fi lho,
que me in du zi ram a es co lhê-lo para o de sem pe nho
des sa ele va da fun ção, cons tam da ane xa in for ma ção
do Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res.

Bra sí lia, 5 de ju lho de 2001. – Fer nan do Hen ri -
que Car do so.

EM Nº 184/DP/ARC/MRE/APES

Bra sí lia, 29 de ju nho de 2001

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
De acor do com o art. 84, in ci so XXV, da Cons ti -

tu i ção, e com o dis pos to no art. 56, § 1º, do Re gu la -
men to de Pes so al do Ser vi ço Exte ri or, apro va do pelo
De cre to nº  93.325, de 1º de ou tu bro de 1986, no art.
40, § 1º, do Ane xo I ao De cre to nº  3.414, de 14 de abril 
de 2000, sub me to à apre ci a ção de Vos sa Exce lên cia
a ane xa mi nu ta de Men sa gem ao Se na do Fe de ral
des ti na da à in di ca ção do Se nhor José Vi e gas Fi lho,
Mi nis tro de Pri me i ra Clas se da Car re i ra de Di plo ma ta, 
do Qu a dro Per ma nen te do Mi nis té rio das Re la ções
Exte ri o res, para, cu mu la ti va men te com o car go de
Emba i xa dor do Bra sil jun to à Fe de ra ção da Rús sia,
exer cer os car gos de Emba i xa dor do Bra sil jun to à
Re pú bli ca da Be la rus, Re pú bli ca do Ca sa quis tão e
Re pú bli ca da Geór gia.

2. Enca mi nho, igual men te em ane xo, in for ma -
ção so bre o país e cur ri cu lum-vi tae do Se nhor
Emba i xa dor José Vi e gas Fi lho, que, jun ta men te com
a Men sa gem ora sub me ti da à apre ci a ção de Vos sa
Exce lên cia, se rão apre sen ta dos ao Se na do Fe de ral
para exa me por par te de seus ilus tres mem bros.

Res pe i to sa men te, – Cel so La fer, Mi nis tro de
Esta do das Re la ções Exte ri o res.
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Exter na Bra si le i ra con tem po râ nea, 1982/83.
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Ter ce i ro Se cre tá rio, 15 de fe ve re i ro de 1966.
Se gun do Se cre tá rio, me re ci men to, 1º de ja ne i ro 

de 1969.
Pri me i ro Se cre tá rio, me re ci men to, 1º de se tem -

bro de 1975.
Con se lhe i ro, me re ci men to, 21 de ju nho de

1979.
Mi nis tro de Se gun da Clas se, me re ci men to, 22

de de zem bro de 1982.
Mi nis tro de Pri me i ra Clas se, me re ci men to, 25

de ju nho de 1992.
Assis ten te do Che fe do De par ta men to de

Assun tos ju rí di cos, 1966/67.
Assis ten te do Se cre tá rio-Ge ral-Adjun to para

Assun tos Eco nô mi cos, 1969.
Asses sor do Che fe do De par ta men to Eco nô mi -

co, 1978/79.
Asses sor do Mi nis tro de Esta do, 1979/84.
Se cre tá rio, subs ti tu to, da Se cre ta ria de Assun -

tos Po lí ti cos e Eco nô mi cos da Área in ter na ci o nal Bi la -
te ral (SEB), 1981/84.

Mem bro da Equi pe de Pla ne ja men to Po lí ti co do
Ita ma raty, 1979/84.

Che fe da Equi pe de Pla ne ja men to Po lí ti co do
Ita ma raty, 1991/94.

Che fe do De par ta men to de Orga nis mos in ter -
na ci o na is, 1991/93.

Sub se cre tá rio Ge ral de Pla ne ja men to Po lí ti co e
Eco nô mi co, 1993/94.

Nova York, Côn sul-Adjun to, 1969/73 
San ti a go, Se gun do Se cre tá rio, 1973/75.
San ti a go, Pri me i ro Se cre tá rio, 1975/78.
Roma, Encar re ga do de Ne gó ci os, 1984/85.
Pa ris, Mi nis tro Con se lhe i ro, 1985/86.
Pa ris, Encar re ga do de Ne gó ci os, 1985/86.

Ha va na, Mi nis tro Con se lhe i ro, 1986/91.
Ha va na, Encar re ga do de Ne gó ci os,

1987/88/89/90.
Co pe nha gue, Emba i xa dor, 1995/1998.
Lima, Emba i xa dor, 1998
Co mi tê de Pro du tos de Base da UNCTAD, Ge -

ne bra, 1967 e 1969 (de le ga do).
V Ses são da Jun ta de Co mér cio e De sen vol vi -

men to, UNCTAD, Ge ne bra, 1967 (de le ga do).
II Con fe rên cia da UNCTAD, Nova De lhi, 1968

(de le ga do).
XI Assem bléia da Ali an ça de Pro du to res de Ca -

cau, Sal va dor, 1968 (de le ga do).

Re u nião de Pe ri tos de Trans por tes e Obras Pú -
bli cas do Cone Sul, Ari ca, Chi le, 1975 (de le ga do).

Se mi ná rio da CEPAL so bre as ne go ci a ções co -
mer ci a is do GATT San ti a go, 1975 (re pre sen tan te).

Assem ble i as Ge ra is da ONU, Nova York, 1972,
1980, 1981, 1982, 1990, 1991, 1992 (de le ga do).

Mis sões bi la te ra is de Pla ne ja men to Po lí ti co:
EUA, Ale ma nha, Grã-Bre ta nha, 1979/84 (mem bro).

Mis sões bi la te ra is de Pla ne ja men to Po lí ti co:
Fran ça, Ca na dá, Ango la, Mo çam bi que, 1981/84 (che -
fe das mis sões)

Gru po de Tra ba lho so bre Co o pe ra ção Indus tri -
al-Mi li tar en tre o Bra sil e os EUA, 1983 (representante 
do Ita ma raty).

Con fe rên cia CEPAL-CELADE so bre Po pu la ção
na Amé ri ca La ti na, Ha va na, 1983 (de le ga do).

Con gres so so bre re la ções en tre as Co mu ni da -
des Eu ro pe i as e Amé ri ca La ti na, Estras bur go, 1986
(ob ser va dor).

Co mi tê in ter go ver na men tal de Se gui men to e
Co or de na ção do Pro gra ma de Co o pe ra ção en tre Pa í -
ses em De sen vol vi men to (CISC), Ha va na, 1987 (che -
fe da de le ga ção)

XXIII Assem ble ia do Gru po Exe cu ti vo de Pa í ses
La ti no-Ame ri ca nos e do Ca ri be Expor ta do res de Açú -
car (GEPLACEA), Ha va na, 1987 (che fe da de le ga -
ção).

Se mi ná rio so bre Me di das de Con fi an ça Mú tua e
Po lí ti ca na Amé ri ca do Sul, Lima, 1987 (re pre sen tan te).

Mis sões Bi la te ra is de Pla ne ja men to Po lí ti co:
EUA, Ca na dá, Mé xi co, Argen ti na, Grã-Bre ta -
nha,Fran ça, Ale ma nha, Rús sia, Su é cia, Itá lia, Espa -
nha, Egi to, India, Chi na e Ja pão 1990/94 (che fe das
mis sões).

Re u niões de Pla ne ja men to Po lí ti co com as For -
ças Arma das bra si le i ras: Exér ci to, Ma ri nha, Ae ro náu -
ti ca, EMFA, 1991/94 (che fe das mis sões).



Con fe rên ci as na Esco la Su pe ri or de Gu er ra e
Esco las de Esta do Ma i or do Exér ci to, Ma ri nha e Ae ro -
náu ti ca, 1991/94.

Assem ble i as Ge ra is da Orga ni za ção dos Esta -
dos Ame ri ca nos, San ti a go, 1991, Nas sau, 1992,
Was hing ton, 1992 (de le ga do).

Re for ma do Tra ta do de Tla te lol co, 1991/92 (che -
fe da equi pe bra si le i ra de ne go ci a ção) Re u nião do
Gru po do Rio, Ca ra cas, 1991 (de le ga do).

Cú pu la Pre si den ci al do Mo vi men to dos Não-Ali -
nha dos, Ja car ta, 1992 (de le ga do).

Cú pu la Pre si den ci al do Gru po dos 15, Da car,
1992 (de le ga do).

Re u nião Re gi o nal da FAO, Mon te vi déu, 1992
(che fe da de le ga ção).

Con fe rên cia Mun di al so bre Di re i tos Hu ma nos,
Vi e na, 1993 (de le ga do).

Re u nião Mi nis te ri al do Mo vi men to dos Não-Ali -
nha dos, Ca i ro. 1993 (che fe da de le ga ção).

Mis são de pre pa ra ção da ade são do Bra sil ao
MTCR: Lon dres, Pa ris, Bona, Ber na, Esto col mo, Mos -
cou, Tó quio e Was hing ton, 1994 (che fe da mis são).

Se mi ná rio so bre me di das de con fi an ça na Amé -
ri ca do Sul, New Port, RI, 1995 (che fe da de le ga ção).

Con fe rên cia de Re vi são da Con ven ção so bre
Armas Con ven ci o na is (mi nas ter res tres), Vi e na, 1995 
e Ge ne bra, 1996 (che fe da de le ga ção).

Co men da dor da Ordem Na ci o nal do Mé ri to da
Fran ça e da Ordem da Pal ma do Su ri na me;

Ofi ci al da Ordem do Mé ri to do Chi le; Me da lha San -
tos Du mont, Me da lha Ta man da ré; Gran de Ofi ci al das
Ordens do Mé ri to Mi li tar, Mé ri to Na val, Mé ri to Ae ro náu ti -
co e Mé ri to das For ças Arma das; Grã-Cruz da Ordem de
Rio Bran co. – Edu ar do Pris co Pa ra i so Ra mos, Di re -
tor-Ge ral do De par ta men to do Ser vi ço Exte ri or.

Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res
Sub se cre ta ria-Ge ral de Assun tos Po lí ti cos

De par ta men to da Eu ro pa
Di vi são da Eu ro pa – II

Informação Geral sobre a República da Belarus 

Bra sí lia, Ju nho de 2000

I. Introdução
Be la rus (Bi e lo rús sia) nun ca ha via ex pe ri men ta -

do a in de pen dên cia, até emer gir como uma das re pú -
bli cas so vié ti cas que se tor na ram so be ra nas, em fun -
ção do es fa ce la men to da URSS. Sua ori gem en con -
tra-se nos prin ci pa dos es la vos que se es ta be le cem
na re gião a par tir do sé cu lo VII. Nos sé cu los sub se -
qüen tes, Be la rus é su ces si va men te in va di da por vi -

kings, li tu a nos, po lo ne ses e tár ta ros. No fi nal do sé cu -
lo XVIII, é ane xa da ao Impé rio Rus so, como re sul ta do 
da par ti lha da Po lô nia efe tu a da en tre rus sos, aus tría -
cos e prus si a nos. Em 1919, tor na-se, fi nal men te, uma 
re pú bli ca so vié ti ca.

Em de cor rên cia de sua po si ção ge o grá fi ca, Be -
la rus cons ti tui área da União So vié ti ca das mais atin -
gi das pela in va são ale mã exe cu ta da du ran te a Se -
gun da Gu er ra Mun di al. Cer ca de 1,3 mi lhão de pes so -
as, in clu in do a qua se to ta li da de dos ju de us do país,
pe re ce du ran te a ocu pa ção na zis ta (1941-1944).
Com o fim da guer ra, são in cor po ra dos ao país os ter -
ri tó ri os de po pu la ção ma jo ri ta ri a men te bi e lo rus sa
que per ten ci am à Po lô nia. 

O for te con tro le por exer ci do por “ap pa rat chiks”
lo ca is, egres sos do an ti go re gi me so vié ti co, faz de Be -
la rus re du to de re sis tên cia con ser va do ra às re for mas
de mo cra ti zan tes, mais avan ça das em ou tros pa í ses
ori un dos do des mem bra men to da URSS. Nas pri me i -
ras ele i ções li vres para o So vi e te Su pre mo (Par la men -
to) da Re pú bli ca, em 1989, a opo si ção re for mis ta ob -
tém ape nas 30 das 340 ca de i ras. As de ma is fi cam com 
o Par ti do Co mu nis ta. Em 1991, o lí der co mu nis ta Mi ka -
lai Dze mi ant sei apóia o gol pe de Esta do con ser va dor
con tra Gor bat chev. Com o fra cas so do mo vi men to,
Dze mi ant sei foi obri ga do a re nun ci ar.

O re for mis ta Sta nis lau Shusb ke vich, com o apo -
io da Fren te Po pu lar Bi e lo rus sa, é de sig na do che fe de 
Esta do em agos to de 1991. Em de zem bro de 1991,
Be la rus as si na, jun ta men te com a Rús sia e a Ucrâ -
nia, o acor do que cria a CEI. Em 1992, é ins ti tu í do o
ru blo bi e lo rus so, que cir cu la si mul ta ne a men te com a
mo e da rus sa. Para con tra ba lan çar a in fluên cia rus sa,
o go ver no ten ta se apro xi mar dos EUA. Em tro ca de
um acor do para as sis tên cia fi nan ce i ra e téc ni ca dos
nor te-ame ri ca nos, o go ver no com pro me te-se, em
1993, a des man te lar to dos os mís se is nu cle a res da
ex-URSS em seu ter ri tó rio até o ano de 1999. Essa
po lí ti ca so fre re vés com a ele i ção para pre si den te, em 
1994, do lí der po pu lis ta Alek sandr Lu ka chen ko, que
de fen de a uni fi ca ção com a Fe de ra ção Rus sa.

Em 1994, o Pre si den te Shush ke vich per de o po -
der, sob acu sa ções de cor rup ção, e as su me seu lu gar 
o en tão lí der do Co mi tê Anti-Cor rup ção do So vi e te
Su pre mo, Alyak san dar Lu kas hen ko, que, res pal da do
por pla ta for ma de apro xi ma ção com a Rús sia, ter mi -
na por ven cer as ele i ções con vo ca das para ju nho do
mes mo ano.

Em 1995, um ple bis ci to apro va (com 84% dos
vo tos) a in te gra ção eco nô mi ca com Mos cou e dá ao
rus so “sta tus” de lín gua ofi ci al. Em 1996, Lu kas hen ko
as si na com a Fe de ra ção Rus sa um tra ta do de co o pe -



ra ção, for man do a Co mu ni da de das Re pú bli cas So -
be ra nas. No pri me i ro ani ver sá rio des se tra ta do (em
1997), os dois pa í ses es ta be le cem novo acor do que
pre vê uma fu tu ra in te gra ção en tre eles. Embo ra per -
ma ne çam so be ra nos, irão ado tar po lí ti cas ex ter nas,
eco nô mi cas e mi li ta res uni fi ca das, além de sis te ma
le gal e ci da da nia co muns. Des de en tão, na ci o na lis tas 
bi e lo rus sos pro tes tam por te mer novo con tro le de
Mos cou so bre o país.

Em ju nho de 1998, o Go ver no bi e lo rus so des pe -
ja os Emba i xa do res nor te-ame ri ca no, ja po nês e de
vá ri os pa í ses da União Eu ro péia (UE) de suas re si -
dên ci as em Minsk, sem mo ti vo apa ren te. A UE pas sa
a acu sar Be la rus de des res pe i tar a Con ven ção de Vi -
e na so bre imu ni da des di plo má ti cas e, em pro tes to,
pro í be a en tra da de fun ci o ná ri os do go ver no bi e lo rus -
so nos 15 pa í ses in te gran tes do blo co. EUA, Ja pão,
Re i no Uni do, Fran ça, Ale ma nha, Itá lia e Gré cia re ti -
ram seus Emba i xa do res do país. Em ja ne i ro de 1999,
o in ci den te em tor no das re si dên ci as di plo má ti cas é
su pe ra do, no qua dro de en ten di men to pro mo vi do
pelo Mi nis té rio dos Ne gó ci os Estran ge i ros de Be la -
rus, re gres san do os Emba i xa do res a seu Pos to.

II. Situação Política

A Re pú bli ca de Be la rus cons ti tui Esta do pre si -
den ci a lis ta e uni tá rio. O par la men to, es ta be le ci do em
1996, em subs ti tu i ção ao So vi e te Su pre mo, pas sa a
ser bi ca me ral, com pre en den do a Câ ma ra ba i xa par -
la men tar, com 110 ca de i ras, e o Se na do, com 60. Nos 
anos ime di a tos que se su ce dem à in de pen dên cia, a
si tu a ção in ter na de Be la rus se po la ri za em mol des si -
mi la res aos de ou tros pa í ses egres sos da ex-URSS:
com for te Par ti do Co mu nis ta à es quer da, na ci o na lis -
tas na di re i ta, e al gu mas agre mi a ções par ti dá ri as re -
for mis tas ao cen tro. A prin ci pal fi gu ra po lí ti ca é o Pre -
si den te Ayak san dar Lu kas hen ko.

Alyak san dar Lu kas hen ko: co me çou sua car -
re i ra como di re tor de uma sovk ho ze (fa zen da es ta tal
co le ti vi za da). Em 1991, pas sou a in te grar o gru po
“Co mu nis tas pela De mo cra cia”, fac ção que rom peu
com os co mu nis tas tra di ci o na is. Tor nou-se lí der do
Co mi tê Anti-Cor rup ção do So vi e te Su pre mo, po si ção
que uti li zou para ex plo rar as fra que zas de seus opo -
nen tes. Em ju lho de 1994, ele geu-se como o pri me i ro
Pre si den te pós-in de pen dên cia. Ampli ou gran de men -
te seu po der às cus tas dos ple bis ci tos or ga ni za dos
em maio de 1995 e no vem bro de 1996, que con du zi -
ram à dis so lu ção do So vi e te Su pre mo.

São as se guin tes as prin ci pa is agre mi a ções
par ti dá ri as em Be la rus:

Fren te Po pu lar Bi e lo rus sa: gru po na ci o na lis ta
fun da do em 1998 por Zya non Pazn yak, ten do se
cons ti tu í do no pri me i ro par ti do de opo si ção no país. Até 
1995, era a prin ci pal agre mi a ção de opo si ção em Be la -
rus, não ha ven do con se gui do, to da via, vo ta ção su fi ci en -
te nas ele i ções da que le ano. Embo ra bem su ce di da na
mo bi li za ção po pu lar con tra o Pre si den te Lu kas hen ko e
na de nún cia do Tra ta do de União com a Rús sia, a Fren -
te tem suas ba ses con fir ma das qua se que ex clu si va -
men te à “in tel li gent sia” ur ba na do país.

Partido Comunista de Belarus: banido em
1991, foi legalizado em 1993, arrebatando o maior
número de cadeiras nas eleições legislativas de 1995. 
Um setor expressivo do partido se opõe ao
Presidente Lukashenko, preferindo uma união to tal
com a Rússia à existência de um Chefe de Estado
bielorusso.

Par ti do Agrá rio: fun da do em 1994 para re pre -
sen tar in te res ses ru ra is. Este par ti do ini ci al men te
com pu nha-se com os co mu nis tas na le gis la tu ra an te -
ri or, pas san do a pa u tar a sua atu a ção pos te ri or com
ma i or in de pen dên cia.

Par ti do do Pac to Po pu lar: es ta be le ci do em
1992 como um gru po com ori en ta ção cen tris ta. É li de -
ra do por He nadz Kar pen ka, ex-por ta-voz do So vi e te
Su pre mo. Embo ra te nha al can ça do ape nas a 4ª co lo -
ca ção nas ele i ções de 1995, o par ti do lo grou trans for -
mar-se na ma i or fac ção par la men tar, ob ten do su ces -
so em an ga ri ar apo i os in de pen den tes. Kar pen ka in te -
gra o gru po de par la men ta res que per de ram seus
man da tos com a dis so lu ção do So vi e te Su pre mo em
1996, pelo Pre si den te Lu kas hen ko, pas san do a for -
mar go ver no pa ra le lo de opo si ção.

Partido Cívico Unido: fundado em 1995 por
ex-Diretor do Banco Cen tral bielorusso, Stanislau
Shushkevich. O partido é eminentemente reformista.
Shushkevich desempenhou papel fun da men tal nas
articulações para a assinatura do chamado ”Acordo de
Minsk“, que estabeleceu a Comunidade dos Estados
Independentes-CEI, em dezembro de 1991. No entanto, 
é opositor de maior integração com a Rússia e da
adesão ao Tratado de Segurança Coletiva da CEI. 

Fo ram os se guin tes os prin ci pa is re sul ta dos das 
ele i ções para o en tão So vi e te Su pre mo de Be la rus
em 1995:
Par ti do           Nº de Ca de i ras  Per cen tu al de Vo tos
Par ti do Co mu nis ta               42                     21,2%
Par ti do Agrá rio                    33                    1 6,7%
Par ti do Cí vi co Uni do             9                       4,5%
Par ti do do Pac to Po pu lar      8                       4% 
União So ci al-De mo crá ti ca    2                       1%



Qu an do o par la men to (So vi e te Su pre mo) foi dis -
sol vi do pelo Pre si den te Lu kas hen ko em 1996, a ma i -
o ria de seus re pre sen tan tes pre fe riu in te grar nova
Assem bléia Na ci o nal, sob com bi na ção de ame a ças e 
pres sões fi nan ce i ras. Um gru po de cer ca de 70 par la -
men ta res, po rém, pas sou a for mar um go ver no pa ra -
le lo, em opo si ção aber ta ao re gi me.

Me re cem par ti cu lar aten ção, so bre tu do à luz da
es cas sez de in for ma ções con fiá ve is so bre o qua dro
po lí ti co atu al de Be la rus, as po ten ci a is con se qüên ci -
as re la ci o na das com as ele i ções pre si den ci a is
não-ofi ci a is pro mo vi das no mês de maio de 1999 pe -
los mo vi men tos de opo si ção ao Pre si den te Lu kas -
hen ko e com pos sí ve is des do bra men tos ime di a tos.
Assi na le-se que a idéia de re a li zar as ele i ções par tiu
do gru po de ex-par la men ta res ali ja dos do po der pelo
pre si den te Ale xandr Lu kas hen ko, quan do este, com
base nos re sul ta dos de um ple bis ci to de li su ra ques ti -
o na da, dis sol veu o par la men to em 1996, e es ten deu
seu man da do pre si den ci al de 1999 até o ano 2001.

São os se guin tes os prin ci pa is fa tos re la ci o na -
dos com as ele i ções or ga ni za das pela opo si ção:

– a base ju rí di ca in vo ca da pela opo si ção, e re je i -
ta da pelo Pre si den te, para con vo car as ele i ções foi a
Cons ti tu i ção de 1994.

– dois can di da tos fo ram efe ti va men te vo ta dos:
Mik ha il Chyhir, ex-Pri me i ro-Mi nis tro de Lu kas hen ko,
atu al men te cum prin do pena de três me ses de pri são,
por ale ga da cor rup ção, e Zya non Pazn yak, che fe da
Fren te Po pu lar Bi e lo rus sa, que se en con tra vo lun ta ri -
a men te exi la do na Po lô nia.

– hou ve, du ran te a cam pa nha não-ofi ci al e as
ele i ções, in ten si fi ca ção das me di das de cen su ra e re -
pres são go ver na men ta is, com ame a ças a jor na is, pri -
sões, e vi o lên cia con tra ati vis tas da opo si ção.

– o pre si den te da Co mis são Ele i to ral, Vik tor
Han char, foi pre so e o Ge ne ral Yuri Zak ha ren ko, che fe 
da cam pa nha do can di da to Chyhir, en con tra-se em
des ti no ig no ra do.

– a de ci são, por par te da opo si ção, de re a li zar a
co le ta de vo tos num pe río do de vá ri os dias, em vez de 
fazê-lo na data pre vi a men te acer ta da de 16 de maio
con tri bu iu para apro fun dar as di fe ren ças en tre os
can di da tos, sen do que Zya non Pazn yak anun ci ou
mes mo a re ti ra da de sua can di da tu ra.

– os pro ce di men tos fo ram pou co cla ros e mu i to
pre ju di ca dos pela re pres são e pela fal ta de in for ma -
ções en tre os ele i to res.

– os or ga ni za do res afir mam que cer ca de 52%
do ele i to ra do vo ta ram.

– pra ti ca men te não hou ve co ber tu ra no ti ci o sa
in ter na.

As prin ci pa is con clu sões que se po dem ti rar do
fato são as se guin tes:

– a opo si ção con se guiu des per tar ma i or aten -
ção, in ter na e ex ter na men te, para a si tu a ção po lí ti ca
da Be la rus, anô ma la se exa mi na da pelo pris ma de
uma vi são de mo crá ti ca.

– a opo si ção per ma ne ce, no en tan to, pro fun da -
men te di vi di da, e ca re ce de uma pla ta for ma atra en te
para os des con ten tes com a mão for te do Go ver no,
que, mal ou bem, con se gue man ter o país numa si tu -
a ção eco nô mi ca me lhor do que a ma i o ria dos vi zi -
nhos da CEI.

– a mor te do lí der opo si ci o nis ta Hen nadz Kar -
pen ko, em abril úl ti mo, cons ti tu iu gol pe adi ci o nal para
as pos si bi li da des de com po si ção das di fe ren ças en -
tre opo si ci o nis tas.

– a si tu a ção da Be la rus ain da des per ta, com pa -
ra ti va men te, pou co in te res se em pa í ses que po de ri -
am in flu ir mais po de ro sa men te a fa vor da de mo cra ti -
za ção.

– na prá ti ca, Lu kas hen ko de ve rá ter con di ções
de go ver nar sem mu dan ça de ori en ta ção até 2001, fi -
nal do seu atu al man da to, mas de ve rá man ter, ou
mes mo in ten si fi car o con tro le po lí ti co, com pos sí vel
acir ra men to das con tra di ções en tre opo si ções e Go -
ver no, o que po de rá con du zir even tu al men te a um en -
du re ci men to da re pres são e a uma re sis tên cia mais
vi o len ta e de ter mi na da.

III. Si tu a ção Eco nô mi ca
Com uma eco no mia pre do mi nan te men te ru ral

até à Se gun da Gu er ra Mun di al, Be la rus ra pi da men te
de sen vol veu ex pres si va base in dus tri al, a qual em
1992 con ti bu ía com mais de 50% do PIB do país. Em
1996, no en tan to, a pro por ção ha via re cu a do para
43%. A pro du ção agrí co la, por seu tur no, so freu que -
da me nor, pas san do de 22% para 21%, em 1996.

O pe que no se tor pri va do da eco no mia, por sua
vez, dá mos tras de ma i or di na mis mo quan do com pa -
ra do às suas con tra par tes es ta ta is: 10% das em pre -
sas es ta ta is pri va ti za das já res pon dem por 15% da
ge ra ção do PIB. As pri va ti za ções, con tu do, vêm ten do 
lu gar de for ma len ta, res trin gin do-se, em sua ma i o ria,
às pro pri e da des ur ba nas e pe que nos ne gó ci os. Ape -
nas 10% de todo o pa tri mô nio es ta tal viu-se pri va ti za -
do até a pre sen te ins tân cia.

A eco no mia do país en trou em re ces são a par tir
de 1990, sen do re gis tra da em 1994 a ma i or que da do
PIB – em tor no de 12%. A con tra ção foi, não obs tan te, 
me nos se ve ra do que em ou tras re pú bli cas da CEI,



em fun ção dos acor dos pre fe ren ci a is e me ca nis mos
de pa ga men tos exis ten tes en tre Be la rus e a Fe de ra -
ção da Rús sia, que tor na ram pos sí vel, por exem plo, o
can ce la men to de pa ga men tos por for ne ci men tos
ener gé ti cos. Be la rus tec ni ca men te saiu da re ces são
em 1996, sen do re gis tra do ex pres si vo ín di ce de cres -
ci men to do PIB, por vol ta de 10%, em 1997.

Desde 1994, o Governo bielorusso vem
promovendo tímido programa de reformas econômicas,
que visa a eliminar subsídios ineficientes bem como
gastos estatais, a fim de reduzir o déficit público e diminuir
a taxa de inflação. Entretanto, a despeito de início
promissor, chegou-se a uma situação de acomodação, o
que fez com que o FMI e a comunidade financeira
internacional suspendesse os arranjos para a concessão
de novos empréstimos e a negociação de dívidas e
pagamentos.

Be la rus pos sui re la ti va men te es cas sos re cur -
sos na tu ra is, ex ce tu an do-se ma de i ras, além de pe -
que nas re ser vas pe tro lí fe ras e de gás na tu ral. O país
ne ces si ta im por tar ma tri zes ener gé ti cas em lar ga es -
ca la: 93% de pe tró leo; 98% de gás na tu ral, 100% de
car vão; e 30% de ener gia elé tri ca.

Em 1991, o país es ta be le ceu es tru tu ra fi nan ce i -
ro-ban cá ria in de pen den te. O nú me ro de ban cos pri -
va dos li cen ci a dos para atu ar na que la pra ça ul tra pas -
sou a fa i xa de 50 em 1994. Be la rus cons ti tu ía sig ni fi -
ca ti va for ça in dus tri al na era so vié ti ca: em 1988, com
3,6% da po pu la ção da ex-URSS pro du zia cer ca de
5% de seu PIB. Atu al men te, o país ex por ta ve í cu los,
pro du tos mi ne ra is e equi pa men tos di ver sos e im por ta 
pro du tos ener gé ti cos em quan ti da de, além de ali men -
tos, os qua is con for ma ram 12% da pa u ta to tal, no
exer cí cio de 1998.

IV. Re la ções Exter nas

Be la rus é mem bro fun da dor da Co mu ni da de de 
Esta dos Inde pen den tes-CEI (1991), e sua ca pi tal,
Minsk, cons ti tui a sede des sa or ga ni za ção. A re la ção 
mu i to pró xi ma man ti da por Be la rus com a Fe de ra ção 
da Rús sia é ob je to, con tu do, de sus pe i ção pe los de -
ma is in te gran tes da CEI, que re ce i am even tu a is de -
síg ni os he ge mô ni cos da que le país. Em mar ço de
1996, Be la rus, Rús sia, Ca sa quis tão e Qu ir guí zia as -
si na ram acor do de união adu a ne i ra, que se viu su pe -
ra do pela ce le bra ção, logo em se gui da, do Tra ta do
de União com a Fe de ra ção da Rús sia.

O Tra ta do de União es ta be le ceu a Co mu ni da de
de Re pú bli cas So be ra nas-CRS, de ca rá ter aber to a
ade sões. O Tra ta do es ti pu la a co or de na ção co mum
de po lí ti cas ex ter na e de de fe sa, além da uni fi ca ção
mo ne tá ria e de po lí ti cas fi nan ce i ra e fis cal. O Tra ta do

tem sido ob je to de ati va con tes ta ção por par te de na -
ci o na lis tas bi e lo rus sos, que vêm sen do re pri mi dos
pelo Go ver no. Res sal te-se que os pa í ses vi zi nhos en -
ca ram a união com ex tre mas re ser vas, te men do
cons ti tu ir-se em ins tru men to de ex pan são re gi o nal da 
he ge mo nia rus sa.

As relações com os países integrantes das estruturas 
euro-atlânticas têm-se deteriorado desde 1996, no quadro
da alegada ausência de democracia e desrespeito aos
direitos humanos fundamentais. O Conselho Europeu
suspendeu o sta tus de observador do país e a assistência
externa em geral tem sido cancelada.

Crescentemente isolado pelo Ocidente, o atual
Governo de Belarus busca alternativas para a
consecução de sua política externa com outros países,
incluindo China, Índia, países árabes e Irã. O país tem
procurado novos mercados para a absorção de suas
exportações com valor agregado de baixa qualidade em
geral. 

A Cons ti tu i ção de Be la rus en fa ti za a in ser ção
glo bal do país como “não-ali nha do e não-nu cle ar”. To -
dos os ar ma men tos nu cle a res em ter ri tó rio do país fo -
ram trans fe ri dos para a Rús sia, na es te i ra da for ma -
ção da CEI. Em fe ve re i ro de 1993, o par la men to ra ti fi -
cou o START-1 e o TNP, além do Pro to co lo de Lis boa.
Em 1997, o to tal efe ti vo das For ças Arma das de Be la -
rus atin gia mais de 80 mil. Os gas tos com de fe sa si tu -
a ram-se em tor no de US$500 mi lhões.

V. Re la ções com o Bra sil

A independência da República de Belarus foi
reconhecida pelo Governo brasileiro em 26 de dezembro
de 1991, quando se efetuou também o reconhecimento
da independência dos demais países da CEI, que
acabava de se formar. As relações diplomáticas en tre os
dois países foram estabelecidas em 10 de março de 1992, 
por troca de Notas em Minsk. Em 31 de março de 1993, foi 
criada a Embaixada cumulativa com Moscou. Não
existem atos bilaterais celebrados en tre os dois países.

Se gun do o re gis tro de ope ra ções de in ter câm -
bio co mer ci al da SECEX/MDIC, o co mér cio bi la te ral
Bra sil-Be la rus pro du ziu, em 1998, um sal do ne ga ti vo
para o Bra sil da or dem de US$15 mi lhões, mo vi men -
tan do ci fra in fe ri or a US$35 mi lhões em seu to tal. As
ex por ta ções bra si le i ras to ta li za ram US$9,8 mi lhões,
en quan to as im por ta ções che ga ram a US$25 mi -
lhões. Den tre os itens da pa u ta de ex por ta ções bra si -
le i ra, so bres sai-se o açú car em bru to, com mais de
US$8,5 mi lhões. Arti gos de cou ro, tu bos de TV e café
so lú vel com ple tam o res tan te da lis ta. Por sua vez,
com pos tos quí mi cos para fer ti li zan tes, como clo re to
de po tás sio, sul fa to de amô nia, uréia e óxi dos, além



de pro du tos me ta lúr gi cos, cons ti tu em a qua se to ta li -
da de da pa u ta im por ta do ra bra si le i ra de Be la rus.

Em abril de 1999, mis são co mer ci al de Be la rus,
ten do a fren te o Mi nis tro de Empre en di men tos e
Inves ti men tos da que le país, es te ve em vi si ta ao Bra -
sil, mais es pe ci fi ca men te nas ci da des de Rio de Ja ne -
i ro, São Pa u lo e Bra sí lia, a fim de pros pec tar opor tu ni -
da des e de ex pan dir as re la ções eco nô mi co-co mer ci -
a is bi la te ra is. A vi si ta cul mi nou com a aber tu ra, no Rio 
de Ja ne i ro, da Câ ma ra de Co mér cio Bra sil-Be la rus.

No pla no po lí ti co, as si na le-se que o Go ver no bi -
e lo rus so vem pres si o nan do para que as re la ções bi -
la te ra is atin jam pa ta mar mais ele va do. Em fe ve re i ro
úl ti mo, o Re pre sen tan te Per ma nen te da que le país
jun to às Na ções Uni das vi si tou o DG do DEU em Bra -
sí lia, com o in tu i to de su ge rir a vi si ta do Vice-Pri me i ro
Mi nis tro de Be la rus, Le o nid Ko zik, ao Bra sil. Foi efe tu -
a da ain da son da gem pela Emba i xa da de Be la rus jun -
to à Emba i xa da do Bra sil em Mos cou so bre a pos si bi -
li da de de aber tu ra de Con su la do-Ge ral da que le país
em São Pa u lo. Assi na le-se que Be la rus se en con tra
em pro ces so de es ta be le ci men to de mis são di plo má -
ti ca em Bu e nos Ai res. Não se sabe o nú me ro exa to,
mas se es ti ma re la ti va men te sig ni fi ca ti vo o ta ma nho
da co lô nia de ori gem bi e lo rus sa no Bra sil (tal vez 50
mil in te gran tes).

Em con ta to efe tu a do en tre os re pre sen tan tes
per ma nen tes de Bra sil e Be la rus jun to à ONU em
Nova York (ju nho de 1999), foi ma ni fes ta do o de se jo
da que le país em pro mo ver acor dos bi la te ra is com o
Bra sil nas áre as de co o pe ra ção eco nô mi ca, co mer ci -
al, cul tu ral, ciên cia e tec no lo gia, pro te ção re cí pro ca
de in ves ti men tos e isen ção mú tua de vis tos de tu ris -
tas. Pa re ce ria ló gi co, con tu do, aguar dar-se ma i or
den si da de de re la ções, so bre tu do nos pla nos co mer -
ci al e con su lar, para de sen vol ver-se a pos te ri o ri a
es tru tu ra ju rí di co-po lí ti ca da re la ção bi la te ral.

VI. Prin ci pa is Ini ci a ti vas Bi la te ra is
Vi si ta do ex-DG do DEU a Minsk (1994)
Vi si ta do Vice-Mi nis tro dos Ne gó ci os Estran ge i -

ros de Be la rus ao Bra sil (1996)
Vi si ta do Mi nis tro das Re la ções Eco nô mi cas

Exte ri o res de Be la rus à Amé ri ca do Sul — Bra sil
(1996)

Vi si ta de Mis são Co mer ci al de Be la rus ao Bra sil
— che fi a da pelo Mi nis tro de Empre en di men tos e
Inves ti men tos (1999)

VII. Da dos Bá si cos
• Nome Ofi ci al do País: Re pú bli ca da Be la rus
• Ca pi tal: Minsk
• Na ci o na li da de: Bi e lo rus sa

• Idi o mas: Bi e lo rus so (ofi ci al); Rus so
• Re li gião: Orto do xos Bi e lo rus sos (ma i o ria); Ca -

tó li cos
• Inde pen dên cia: 25 de agos to de 1991
• Cons ti tu i ção: 1994
• Po der Exe cu ti vo:
Che fe de Esta do: Pre si den te Alyak sandr Lu kas -

hen ko 
Che fe de Go ver no: Pri me i ro-Mi nis tro Ser gei

Ling
• Po der Le gis la ti vo: Par la men to Uni ca me ral —

Con se lho Su pre mo, com 260 mem bros, ele i tos por
voto di re to para man da tos de 5 anos

• Área: 270.600 km²
• Po pu la ção: 10,1 mi lhões hab. (1996)
• Com po si ção de mo grá fi ca (1991): bi e lo rus sos

(77,9%); rus sos (13,5 %); ucra ni a nos (3 %); ou tros
(5,6%)

• Ci da des Prin ci pa is (1992): Minsk (1.870.000);
Hom yel (517.000); Vi tebsk (373.000); Mo gi lev
(367.000)

• Den si da de De mo grá fi ca (1996): 37,3 hab./km²
• Pop. Urba na (1996): 71,2%
• PIB: US$20,2 bi lhões (1998)
• PIB/ca pi ta: US$2.160 mil (1998)
• Dí vi da ex ter na: US$1,2 bi lhões (1996)
• Agri cul tu ra (1996):
Ba ta ta: 8,6 mi lhões/ton.
Ce va da: 2,5 mi lhões/ton.
Be ter ra ba: 1,1 mi lhão/ton.
• Pe cuá ria (1996):
Bo vi nos: 5,4 mi lhões
Su í nos: 4 mi lhões
• Mi né ri os (1996):
Pe tró leo: 2 mi lhões/ton.
Gás Na tu ral: 300 mi lhões m³
• Indús tria (1996): má qui nas in dus tri a is; me ta -

lur gia; ele trô ni ca; quí mi ca; ma te ri a is de cons tru ção
• Par ce i ros Co mer ci a is: Re pú bli cas da CEI

(Rús sia: prin ci pal)
VIII. Prin ci pa is Au to ri da des
Che fe de Esta do: Pre si den te Alyak san dar Lu -

kas hen ko
Con se lho de Mi nis tros: Pri me i ro-Mi nis tro: Ser -

gei Ling
Vice-Pri me i ro-Mi nis tro: Va sily Dol go li ov
Vice-Pri me i ro-Mi nis tro: Gen nady No vits ki
Vice-Pri me i ro-Mi nis tro: Va lery Ko ko rev



Vice-Pri me i ro-Mi nis tro: Vla di mir Za me ta lin
Vice-Pri me i ro-Mi nis tro: Le o nid Ko zik
Prin ci pa is Mi nis tros: Ne gó ci os Estran ge i ros:

Ural Laty pov
Agri cul tu ra: Yuri Mo roz
Co mu ni ca ções: Vla di mir Gon cha ren ko
De fe sa: Alyak san dar Chu ma kov
Inte ri or: Yuri Si va kov
Tra ba lho: Ivan Lyakh
Eco no mia: Vla di mir Shymev
Edu ca ção: Va si liy Straz hev
Empre en di men tos e Inves ti men tos: Alyak san -

dar Sa zo nev
Fi nan ças: Ni ko lai Kor but
Pro pri e da de Esta tal e Pri va ti za ções: Va sily No vak
Per fil do Mi nis tro dos Ne gó ci os Estran ge i ros 

de Be la rus
URAL RAMDRAKOVICH LATYPOV
Tra ta-se de es pe ci a lis ta em Di re i to Inter na ci o nal e

ex-as ses sor do pre si den te Ale xan der Lu kas hen ko para
as sun tos de po lí ti ca ex ter na. É Co ro nel da Re ser va.

PRINCIPAIS DADOS BIOGRÁFICOS:

• Na tu ral da re gião do Bach kor tos tão. Nas ceu
em 1951.

• Esta do ci vil: ca sa do.
• Gra du ou-se em Di re i to pela Uni ver si da de

Esta tal Le ni ne de Ka zan, ha ven do re a li za do cur sos
de alto ní vel na an ti ga KGB, em Minsk, é dou tor em
Di re i to Inter na ci o nal, é flu en te em in glês e fran cês.

• De 1974 a 1989, atu ou em di fe ren tes agên ci as 
da KGB na ex-União So vié ti ca;

• De 1989 a 1994, foi ti tu lar da cá te dra de dis ci pli -
nas es pe ci a is e vice-che fe do Insti tu to Bi e lo rus so de
Se gu ran ça Na ci o nal, en car re ga do da área ci en tí fi ca.

A par tir de 1994 atu ou como as ses sor do pre si -
den te da re pú bli ca para as sun tos ex ter nos. É tam bém 
pro fes sor e tem tra ba lhos pu bli ca dos na área de di re i -
to in ter na ci o nal.

Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res

Infor ma ção so bre o Ca sa quis tão

Sub se cre ta ria-Ge ral de 
Assun tos Po lí ti cos De par ta men to da Eu ro pa

Di vi são da Eu ro pa — II

I. Apre sen ta ção
O Ca sa quis tão é uma das ma i o res e mais im -

por tan tes ex-Re pú bli cas so vié ti cas. Por sua lo ca li za -
ção es tra té gi ca, com lon gas fron te i ras com a Rús sia e 

com a Chi na, ex ten são ter ri to ri al, re cur sos na tu ra is
(pe tró leo, gás, fer ro, car vão, co bre, chum bo e outras 
re ser vas mi ne ra is) e in fluên cia so bre os de ma is pa í -
ses da Ásia Cen tral, ali a dos à es ta bi li da de po lí ti ca in -
ter na, o Ca sa quis tão re pre sen ta uma im por tan te li de -
ran ça re gi o nal.

As re la ções en tre Bra sil e Ca sa quis tão apre sen -
tam boas pers pec ti vas de in cre men to, seja do pon to
de vis ta po lí ti co, seja do pon to de vis ta eco nô mi co e
co mer ci al. Entre to das as Re pú bli cas cen tro-asiá ti -
cas, sur gi das do des mem bra men to da ex-URSS, o
Ca sa quis tão foi o país que to mou mais ini ci a ti vas de
apro xi ma ção em re la ção ao Bra sil. O Bra sil re co nhe -
ceu a in de pen dên cia do Ca sa quis tão em de zem bro
de 1991. As re la ções di plo má ti cas en tre os dois pa í -
ses fo ram es ta be le ci das em 1993. Foi pro pos ta re -
cen te men te a cri a ção, em ca rá ter não-re si den te, da
Emba i xa da do Bra sil em Asta na, cu mu la ti va com a
mis são di plo má ti ca em Mos cou.

Em ra zão do pro ces so de tran si ção pós-in de pen -
dên cia e das pri o ri da des do ce ná rio po lí ti co re gi o nal, só a 
par tir de 1995 o Go ver no ca sa que co me çou a vol tar sua
aten ção para Amé ri ca La ti na e, em es pe ci al, para o Bra -
sil. Nes se con tex to, o Mi nis tro dos Ne gó ci os Estran ge i ros 
do Ca sa quis tão es te ve no Bra sil para as ce ri mô ni as de
pos se do Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca e, pos te ri or -
men te, o Go ver no ca sa que pro pôs a re a li za ção de vi si ta
do Pre si den te Nur sul tan Na zar ba i ev ao Bra sil.

Por motivos de ordem interna, a visita do
Presidente Nazarbaiev teve que ser adiada em
mais de uma oportunidade. Os dois Presidentes,
entretanto, mantiveram encontro em Nova York, à
margem da Sessão Es pe cial da AGNU sobre Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e, mais
recentemente, em ja neiro pas sa do, em Davos,
Suiça, à margem do Foro Econômico Mundial.
Nessa oportunidade, o Presidente da República
reiterou o convite para que o Presidente casaque
visitasse o Brasil e anunciou o envio a Akmola
(atual Astana) de Missão de Alto Nível, chefiada pelo
Subsecretário-Geral de Assuntos Políticos do
Itamaraty, Embaixador Ivan Cannabrava.

A Mis são re a li zou-se em mar ço úl ti mo e lo grou
ob ter re sul ta dos po si ti vos no apro fun da men to do
diá lo go po lí ti co com o Ca sa quis tão e na ava li a ção
das pos si bi li da des con cre tas de co o pe ra ção e in -
ter câm bio eco nô mi co e co mer ci al en tre os dois pa í -
ses. O Sub se cre tá rio-Ge ral de Assun tos Po lí ti cos
anun ci ou, na que la opor tu ni da de, a cri a ção da
Emba i xa da do Bra sil jun to ao Go ver no do Ca sa -
quis tão, cu mu la ti va com a Emba i xa da do Bra sil em
Mos cou.



II. Ava li a ção das re la ções bi la te ra is
Pers pec ti vas
Como ele men to de es pe ci al in te res se eco nô mi -

co para o Bra sil, en con tra-se a pos si bi li da de de par ti -
ci pa ção da Bras pe tro na ex plo ra ção das re ser vas pe -
tro lí fe ras e de gás na tu ral do Ca sa quis tão. A Bras pe -
tro apre sen tou pro pos ta de par ti ci par no con sór cio
for ma do pela Enter pri se, in gle sa, e a Rep sol, es pa -
nho la, para ex plo ra ção pe tro lí fe ra no Mar Cás pio.

Além das pro mis so ras pers pec ti vas no se tor de
pe tró leo de gás, po de ria ha ver pos si bi li da de de pre -
sen ça bra si le i ra nas áre as de ser vi ços e de cons tru -
ção ci vil (ole o du tos, ga so du tos, pon tes, es tra das
etc.).

O Pre si den te Nur su la tan Na zar ba i ev, no úl ti mo
en con tro que man te ve com o Se nhor Pre si den te da
Re pú bli ca, pro pôs, além da co o pe ra ção com o Bra sil
no se tor pe tro le i ro, co o pe ra ção no cam po da agri cul -
tu ra, pos si bi li da de que po de ria ser ava li a da por esta
Mis são. Foi men ci o na do ain da pelo Pre si den te ca sa -
que in te res se de seu país quan to ao sis te ma pre vi -
den ciá rio bra si le i ro e com re la ção à cons tru ção de
Bra sí lia, uma vez que a nova ca pi tal ca sa que de ve rá
ser ina u gu ra da em ju nho pró xi mo.

O Ca sa quis tão po de ria cons ti tu ir-se ain da em
in te res san te mer ca do e pos sí vel pla ta for ma para os
pro du tos bra si le i ros, fa ci li tan do sua en tra da na Chi na, 
na Rús sia e de ma is pa í ses da Ásia Cen tral.

Atos Bi la te ra is
Há três ins tru men tos ju rí di cos em ne go ci a ção

com o Ca sa quis tão, que po de ri am ser as si na dos por
oca sião da vi si ta ao Bra sil do Pre si den te Nur sul tan
Na zar ba i ev:

“De cla ra ção so bre os Prin cí pi os Bá si cos das
Re la ções Bi la te ra is:”

O tex to de fi ni ti vo já está acor da do en tre as par -
tes, aguar dan do opor tu ni da de para sua as si na tu ra

“Acor do de Co mér cio e Co o pe ra ção Eco nô mi -
ca”:

Foi apre sen ta da con tra pro pos ta bra si le i ra que
se en con tra em exa me pelo lado ca sa que

“Pro to co lo de Con sul tas Po lí ti cas”:
O lado ca sa que apre sen tou pro pos tas de emen -

das ao tex to que se en con tram em exa me pelo lado
bra si le i ro

O Ca sa quis tão su ge riu tam bém a as si na tu ra de
acor dos para evi tar a bi tri bu ta ção e para a pro mo ção
e pro te ção re cí pro ca de in ves ti men tos. Estas duas
pro pos tas po de ri am ser ne go ci a das em eta pa pos te -
ri or, quan do o aden sa men to do in ter câm bio en tre os
dois pa í ses o jus ti fi que.

Co mér cio Bi la te ral

Inter câm bio Co mer ci al
Bra sil/Ca sa quis tão(US$ mil-fob)  1996                 1997
Expor ta ções       374,58 521,70
Impor ta ções    1.347,59 456,72
Ba lan ça Co mer ci al    –  973,01 64,98
Inter câm bio Co mer ci al     1.722,17 978,41
Par ti ci pa ção no to tal do 
co mér cio ex te ri or bra si le i ro (%)   0,00%   0,00%

Prin ci pa is pro du tos:
– Expor ta ções: pre pa ra ções ali men tí ci as di ver -

sas, ta ba co, ves tuá rio e seus aces só ri os, café, chá,
mate e es pe ci a ri as, ca cau e suas pre pa ra ções, fer ra -
men tas, ar te fa tos de cu te la ria, ta lhe res e ins tru men -
tos e apa re lhos de óti ca e mé di cos.

– Impor ta ções: pa pel e car tão, pro du tos quí mi -
cos inor gâ ni cos, pól vo ra e ex plo si vos, fós fo ros, cal de -
i ras, má qui nas e apa re lhos e ins tru men tos me câ ni -
cos, mi né ri os, es có ri as e cin zas.

III. Con jun tu ra Po lí ti ca
Ante ce den tes his tó ri cos
A história do Casaquistão esteve ligada, desde

cedo, à da Rússia e, ainda hoje, os laços políticos e
econômicos en tre os dois países permanecem sólidos.

Os ca sa ques, pa la vra que sig ni fi ca ”ca va le i ros
das es te pes“, des cen dem de tri bos nô ma des de ori -
gem tur ca e re li gião mu çul ma na. No sé cu lo XVII, em
face da ame a ça de uma in va são mon gol, os ca sa -
ques so li ci ta ram pro te ção ao czar rus so. O pe ri go
logo de sa pa re ceu, com a to ma da dos ter ri tó ri os mon -
góis pe los man chus em 1758, mas os rus sos fi ca ram.
O Impé rio Rus so re ti rou o po der dos che fes tri ba is e
ab sor veu gra du al men te o Ca sa quis tão (sé cu lo XIX).
A abo li ção da ser vi dão, em 1861, le vou mi lhões de
cam po ne ses rus sos e ucra ni a nos a se ins ta la rem em
ter ras ca sa ques do a das pelo go ver no cen tral, pro vo -
can do res sen ti men tos na po pu la ção na ti va. Em 1916, 
uma gran de re be lião con tra o do mí nio rus so foi bru tal -
men te re pri mi da pelo Exér ci to do czar. 

Em 1936, o Ca sa quis tão tor nou-se uma Re pú -
bli ca à par te den tro da URSS, de po is de ha ver es ta do
uni da por de zes se is anos, des de 1920, a cin co ou tras
na ções da pe ri fe ria do ex tin to Impé rio Rus so, for man -
do o Tur ques tão. A imi gra ção rus sa vol tou a ser es ti -
mu la da, de tal for ma que, ao fim dos anos 30, já ha via
mais ha bi tan tes rus sos do que ca sa ques no país. A
et nia ca sa que só con se guiu su pe rar no va men te a po -
pu la ção rus sa em 1989, gra ças a suas al tas ta xas de
na ta li da de.



O pro ces so de Inde pen dên cia
O Ca sa quis tão foi pal co da pri me i ra ex plo são de 

na ci o na lis mo no pe río do da aber tu ra so vié ti ca, de po -
is da pos se de Mik ha il Gor bat chov, em 1985 . A subs ti -
tu i ção, em de zem bro de 1986, do che fe co mu nis ta lo -
cal Din muk ha med Ku na ev por um bu ro cra ta rus so,
Ge na di Kol bin, de sen ca de ou uma onda de pro tes tos.
Con fli tos ét ni cos ir rom pe ram no sul da re pú bli ca em
ju nho de 1989. Nes se con tex to, Kol bin foi trans fe ri do
para Mos cou e subs ti tu í do pelo Pri me i ro-Mi nis tro da
Re pú bli ca, Nur sul tan Na zar ba i ev.

De fen sor das re for mas de Gor bat chov, Na zar -
ba i ev as su miu a pre si dên cia em fe ve re i ro de 1990,
sen do con fir ma do, em abril, como re sul ta do das pri -
me i ras ele i ções mul ti par ti dá ri as. Man tém o apo io a
Gor bat chov con tra a li nha dura do Par ti do Co mu nis ta.

Com a der ro ta dos gol pis tas em agos to de 1991, 
o Par ti do Co mu nis ta do Ca sa quis tão de i xou de fa zer
par te do PC da União So vié ti ca e mu dou seu nome
para Par ti do So ci a lis ta. O Ca sa quis tão foi, as sim, a
úl ti ma da ex-re pú bli cas so vié ti cas a pro cla mar a in de -
pendëncia, ten do es pe ra do até a cri a ção da CEI, em
de zem bro de 1991, para dar esse pas so. No mes mo
mês, Na zar ba i ev foi re e le i to Pre si den te.

Em mar ço de 1995, Na zar ba i ev dis sol veu o Par -
la men to, de po is que oT ri bu nal Cons ti tu ci o nal de cla -
rou in vá li das as ele i ções de 1994, abrin do, as sim,
uma gra ve cri se ins ti tu ci o nal. Nes sas ele i ções, o par -
ti do do Pre si den te, o Con gres so da Uni da de Po pu lar,
ha via con quis ta do ma i o ria gra ças a fra u des, se gun do
o tri bu nal. Na zar ba i ev pas sou, en tão, a go ver nar por
de cre to, pro me ten do no vas ele i ções.

No en tan to, em abril o Pre si den te con vo cou um re -
fe ren do so bre a ex ten são de seu man da to até o ano 2000. 
Ven cen do o re fe ren do por gran de ma i o ria, afir mou, na
oca sião, que a ex ten são de seu man da to da ria novo di na -
mis mo às re for mas. Em agos to, Na zar ba i ev ven ceu ou tro
re fe ren do por lar ga mar gem des ta vez so bre a nova Cons -
ti tu i ção que lhe ou tor ga po de res mais am plos.

O alto grau de aber tu ra ao ca pi tal es tran ge i ro é
o tra ço mais mar can te da eco no mia do Ca sa quis tão
sob o go ver no de Na zar ba i ev. O país tem atra i do em -
pre sas oci den ta is in te res sa das na ex plo ra ção do pe -
trõ leo do Mar Cás pio. As boas re la ções com o Oci -
den te fo ram fa ci li ta das pela dis po si ção do pais em
abrir mão do ar se nal nu cle ar que her dou da ex tin ta
URSS, com sua ade são aos acor dos do Start para eli -
mi na ção de ar mas atô mi cas.

IV. Con jun tu ra Eco nô mi ca
A eco no mia do Ca sa quis tão en fren ta as di fi cul -

da des de uma eco no mia em fase de tran si ção para

uma eco no mia de mer ca do, O pro gra ma em cur so,
pre vê re for mas es tru tu ra is que in clu em pri va ti za ções
e a re es tru tu ra ção dos se to res em pre sa ri al e fi nan ce i -
ro, en tre ou tras me di das. Até o mo men to, o Ban co
Mun di al já apro vou US$1.189 mi lhões para 14 pro je -
tos no Ca sa quis tão (4 ope ra ções de ajus te, 3 em prés -
ti mos de as sis tên cia téc ni ca e 7 em prés ti mos de in -
ves ti men to/in fra-es tru tu ra).

O Ca sa quis tão pos sui o se gun do ma i or ter ri tó rio 
en tre as an ti gas re pú bli cas so vié ti cas. Com uma po -
pu la ção pou co su pe ri or aos 17 mi lhões de ha bi tan tes, 
ou cer ca de 6.2 ha bi tan tes por km², é um dos pa í ses
mais es cas sa men te po vo a dos do mun do. Mais de
100 na ci o na li da des con vi vem no Ca sa quis tão, sen do
a ma i o ria de ca sa ques (40%) e es la vos (40%). A ren -
da per cap ta é da or dem de US$1.310 (1996).

Os prin ci pa is re cur sos na tu ra is en con tra dos no
país são o pe tró leo, gás, e mi né ri os, como o ouro, mi -
né rio de fer ro, car vão, co bre, cro mo e zin co. Pos sui
ain da uma vas ta área para a pro du ção agrí co la, que 
re pre sen ta 15% do PIB, en quan to o se tor in dus tri al
re pre sen ta 30%. O se tor in dus tri al ca sa que está pra ti -
ca men te todo vol ta do para o be ne fi ci a men to dos
abun dan tes re cur sos na tu ra is do país. A eco no mia do 
Ca sa quis tão man tém es tre i tos vín cu los com as eco -
no mi as das ex-re pú bli cas so vié ti cas, e, em par ti cu lar,
com a Rús sia. Des de a in de pen dên cia do país, en tre -
tan to, o co mér cio ex te ri or foi ra pi da men te re di re ci o -
na do para mer ca dos fora da an ti ga URSS.

Em 1993, o Ca sa quis tão deu iní cio a um am plo
pro gra ma de re for mas eco nô mi cas com vis tas à
cons ti tu i ção de uma eco no mia de mer ca do. Esse pro -
gra ma vem sen do apo i a do pe los prin ci pa is or ga nis -
mos fi nan ce i ros in ter na ci o na is, in clu in do o Ban co
Mun di al e o FMI. Como re sul ta do, a in fla ção caiu de
1.160% (ano), em 1994, para 29% (ano), em 1996, e
12% (ano), em 1997.

De po is de ha ver so fri do que da inin ter rup ta em
anos re cen tes, a pro du ção es ta bi li zou-se em 1996 e
co me çou a cres cer no va men te. Con quan to a pro du -
ção in dus tri al te nha se es ta bi li za do em 1995, a pior
co lhe i ta de grãos no país em 30 anos e o vir tu al con -
ge la men to do in ves ti men to pú bli co con tri bu i ram para
a que da de 9% do PIB, em se qüên cia aos dois anos
an te ri o res em que o PIB so fre ra que das ain da mais
pro fun das. Em 1996, o cres ci men to do PIB foi de
0.5%. A taxa de de sem pre go está em tor no de 12%.

A po lí ti ca fis cal tam bém tem sido bem su ce di da.
A ar re ca da ção fis cal caiu de 29% do PIB, em 1993,
para 24% em 1996. O Go ver no lo grou, to da via, uma
que da ge ral do de fi cit fis cal de 7.2% do PIB, em 1994,



para 2.5% do PIB, em 1996. Ade ma is, em no vem bro
de 1993, fo ram im ple men ta das me di das de ajus te
mo ne tá rio com a in tro du ção da mo e da na ci o nal, o
ten ge.

Re a gin do à de te ri o ra ção das con di ções eco nô -
mi cas, o Go ver no pas sou a ace le rar as re for mas. Foi
ado ta do um pro gra ma anti-cri se em ju lho de 1994 que
in tro du ziu um pa co te re vis to de re for mas es tru tu ra is.
A es ta bi li za ção da eco no mia as so ci a da às re for mas
es tru tu ra is no re gi me de co mér cio, le va ram à me lho ra 
da si tu a ção ex ter na. Em 1995, as ex por ta ções re cu -
pe ra ram-se le van do a uma di mi nu i ção do de fi cit de
US$750 mi lhões, ou 4.2% do PIB, em 1994, para
US$520 mi lhões, ou 2.9% do PIB, em 1995. Em 1996, 
o de fi cit cres ceu para US$750 mi lhões, ou 3.6% do
PIB. As re ser vas ex ter nas au men ta ram para US$2.0
bi lhões em de zem bro de 1996, equi va len te a mais de
três me ses de im por ta ções.

O pro gra ma de re for mas está, atu al men te, em
sua se gun da fase, com a pri va ti za ção de mais de 2/3
das pe que nas e mé di as em pre sas e as pri va ti za ções, 
na área ru ral, de ter ras pú bli cas e de uso co le ti vo. São 
cres cen tes os in ves ti men tos ex ter nos nas áre as do
pe tró leo, gás e re cur sos mi ne ra is.

Se gun do ava li a ção do Ban co Mun di al, as pers -
pec ti vas eco nô mi cas do Ca sa quis tão são al ta men te
pro mis so ras de vi do à abun dân cia de re cur sos na tu ra -
is (hi dro car bo nos e mi né ri os), dí vi da ex ter na re du zi da 
e mão-de-obra bem ca pa ci ta da. A nova le gis la ção re -
fe ren te a in ves ti men tos es tran ge i ros, im pos tos, pe tró -
leo e uso fru to do sub so lo de ve rá me lho rar o am bi en te 
para as in ver sões ex ter nas nos pró xi mos anos. Pre -
vê-se que, já no ini cio do pró xi mo sé cu lo, o Ca sa quis -
tão te nha os me i os para fi nan ci ar sua ba lan ça de pa -
ga men tos com os in ves ti men tos es tran ge i ros, eli mi -
nan do, as sim, a ne ces si da de de re cor rer a fon tes ofi -
ci a is de cré di to.

V. Mar Cás pio: a ques tão ju rí di ca da re par ti -
ção

Um dos prin ci pa is ele men tos do qua dro cas pi a -
no é a ques tão ju rí di ca do sta tus do Mar Cás pio, cuja
re par ti ção terá efe i tos so bre a for ma de ex plo ra ção
dos re cur sos na tu ra is en tre os cin co Esta dos ri be i ri -
nhos. A si tu a ção ju rí di ca to mou-se in de fi ni da com o
co lap so, em 1991, da an ti ga URSS. Os ri cos de pó si -
tos si tu a dos no Cás pio, que eram no pas sa do um re -
cur so com par ti lha do en tre a URSS e o Irã, pas sa ram
a ser re i vin di ca dos pe los no vos Esta dos ri be i ri nhos
in de pen den tes, a sa ber o Azer ba i jão, o Tur co me nis -
tão e o Ca sa quis tão, além da Fe de ra ção da Rús sia e
do Irã.

A po si ção de prin cí pio da Rús sia é a de que o
Cás pio te ria as ca rac te rís ti cas de um lago, a ser con -
tro la do em con do mí nio pe los Esta dos ri be i ri nhos, en -
quan to que o Ca sa quis tão de se ja di vi dir o mar em zo -
nas ter ri to ri a is. Na dis pu ta pe los im por tan tes re cur -
sos, o Ca sa quis tão vem ad vo gan do o es ta be le ci men -
to de se to res na ci o na is no Mar Cás pio, em opo si ção à 
tese de fen di da pela Rús sia. A po si ção do Ca sa quis -
tão é apo i a da pelo Azer ba i jão, en quan to o Tur co me -
nis tão se in cli na pela po si ção rus sa, en dos sa da pelo
Irã. Os Esta dos Uni dos da Amé ri ca apo i am a po si ção
do Ca sa quis tão e Azer ba i jão, con ce den do res pal do
aos im por tan tes in te res ses de suas com pa nhi as pe -
tro lí fe ras na que la re gião.

As tra ta ti vas so bre o sta tus do Cás pio en con -
tram-se num im pas se há, já, bas tan te tem po. Uma
vez que esse im pas se não im pe diu a con clu são de di -
ver sos im por tan tes con tra tos in ter na ci o na is de par -
ce ria, in clu si ve com a de ci di da par ti ci pa ção de em -
pre sas rus sas, tudo pa re ce in di car exis tir um equi lí -
brio de for ças es tá vel na re gião e que a ques tão ju rí di -
ca de ve rá en con trar ca mi nhos para uma so lu ção ne -
go ci a da.

VI.  Da dos Ge ra is

• Nome ofi ci al: Re pú bli ca do Ca sa quis tão
• Ca pi tal: Asta na

• Área: 2.717.300 km2

• Di vi sões ad mi nis tra ti vas: 19 “oblis tar” (sin gu -
lar: oblis) e 1 ci da de (“ca la lar”, sin gu lar: cala)

• Lo ca li za ção: Ásia cen tral, a no ro es te da Chi na
• Fron te i ras: to tal 12.012km, sen do 1.533km

com a Chi na, 1.051km com a Qu ir gui zia, 6.846km
com a Rús sia; 379km com o Tur co me nis tão e
2.203km com o Uzbe quis tão.

• O Ca sa quis tão é ba nha do pelo Mar Aral
(1.015km) e pelo Mar Cás pio (1.894km).

• Dis pu tas Inter na ci o na is: dis pu tas re la ti vas à
de li mi ta ção de fron te i ras do Mar Cás pio

• Po pu la ção: 16.916.463 (1996)

• Na ci o na li da de: ca sa que
• Idi o mas: ca sa que (40%) e rus so (2/3 da po pu -

la ção)

• Mo e da: ten ge 

Go ver no

• Sis te ma de Go ver no: Re pú bli ca Par la men ta -
ris ta

• Che fe de Esta do: Pre si den te Nur sul tan Na zar -
ba i ev, des de 22 de fe ve re i ro de 1990 (úl ti mas ele i ções 



re a li za das em de zem bro de 1991, a pró xi ma de ve rá
ocor rer no ano 2000)

• Che fe de Go ver no: Pri me i ro-Mi nis tro Akez han
Kaz he gel din, des de ou tu bro de 1994

• Ga bi ne te: in di ca do pelo Pri me i ro-Mi nis tro
• Po der Ju di ciá rio: Su pre ma Cor te
• Po der Le gis la ti vo: bí ca me ral. Se na do (ele i -

ções in di re tas em de zem bro de 1995, pró xi mas em
1999) e “Ma ji lis” (úl ti mas ele i ções de zem bro de 1995)

• Cons ti tu i ção: ado ta da em ja ne i ro de 1993. So -
freu emen das em abril e agos to de 1995.

• Sis te ma ele i to ral: su frá gio uni ver sal para ma i o -
res de 18 anos

• Prin ci pa is par ti dos po lí ti cos: Par ti do da Uni da -
de Po pu lar (PUP), Par ti do De mo cra ta, Con gres so Po -
pu lar do Ca sa quis tão (PCK), Par ti do So ci a lis ta do
Ca sa quis tão (SPK), Par ti do Co mu nis ta, Par ti do De -
mo crá ti co Na ci o nal, Par ti do Azat, União Cam po ne sa
do Ca sa quis tão (KPU), Mo vi men to Esla vo LAD, Par ti -
do da Jus ti ça So ci al e da Re cu pe ra ção Eco nô mi ca
“Ta gi bat”, Par ti do So ci al-De mo cra ta, Par ti do Re pu bli -
ca no.

Indi ca do res so ci a is

• Re li gião: mu çul ma nos (47%), rus sos or to do -
xos (44%), pro tes tan tes (2%) e ou tras (7%)

• Estru tu ra etá ria: 0-14 anos: 30%
15-64 anos: 63%
 ma i o res de 65 anos: 7%

• Taxa de cres ci men to po pu la ci o nal: – 0.15%
• Taxa de na ta li da de: 19,02 nas ci men tos/1000

pop.
• Taxa de mor ta li da de: 9,65 mor tes/1000 pop.
• Mor ta li da de in fan til: 63,2 mor tes/1000 nas ci -

dos
• Expec ta ti va de vida: ho mens 58,56 anos
mu lhe res 69,9 anos

• Com po si ção ét ni ca: ca sa ques (41.9%), rus sos 
(37%), ucra ni a nos (5.2%), ale mães (4.7%), uz be quis
(2.1%), tár ta ros (2%) e ou tros (7.1%).

• Alfabetização: 98% da população
Indicadores econômicos
• PIB: US$ 46.9 bi lhões
• Taxa de cres ci men to do PIB: – 8.9 %
• PIB per ca pi ta: US$2.700
• Mo e da: ten ge (in tro du zi da em no vem bro de

1993)
• Câm bio: US$ 1 = 64 (1995) 54 (1994)
• Taxa de in fla ção: 60.3%

• Taxa de de sem pre go: 1.4%
• For ça de tra ba lho: 7.356 mi lhões
• Re cur sos na tu ra is: pe tró leo, gás na tu ral, ouro,

mi né rio de fer ro, cro mo, zin co
• Ter ra cul ti vá vel: 15%
• Pro du tos agro pe cuá ri os: grãos, tri go, al go dão,

lã e car ne
• Taxa de cres ci men to da pro du ção in dus tri al: –

8%
• Prin ci pa is in dús tri as: pe tró leo, car vão, mi né rio

de fer ro, man ga nês, ci men to, zin co, co bre, ba u xi ta,
ouro, pra ta, fos fa tos, tra to res e equi pa men tos agrí co -
las, mo to res elé tri cos, ma te ri a is de cons tru ção. Par te
sig ni fi ca ti va das in dús tri as está fe cha da ou ne ces si ta -
da de re pa ros.

• Expor ta ções: US$ 5.1 bi lhões (1995)
• Prin ci pa is pro du tos ex por ta dos: pe tró leo, me -

ta is fer ro sos e não-fer ro sos, pro du tos quí mi cos,
grãos, lã, car ne e car vão

• Prin ci pa is par ce i ros: Rús sia, Ucrâ nia e Uzbe -
quis tão

• Impor ta ções: US$ 3.9 bi lhão (1995)
• Prin ci pa is pro du tos im por ta dos: má qui nas e

suas par tes, pe tró leo e gás
• Prin ci pa is par ce i ros: Rús sia e as ou tras ex-re -

pú bli cas so vié ti cas, Chi na
• Dí vi da ex ter na: US$2.5 bi lhões (dos qua is,

US$1.3 bi lhões com a Rús sia)

Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res

Infor ma ção Ge ral so bre a Geór gia

Sub se cre ta ria-Ge ral de 
Assun tos Po lí ti cos De par ta men to da Eu ro pa

Di vi são da Eu ro pa – II

I. Intro du ção
Ao lon go de sua his tó ria, a Geór gia al ter nou pe -

río dos de in de pen dên cia e de do mi na ção es tran ge i ra. 
Na an ti güi da de, seu ter ri tó rio foi con quis ta do por gre -
gos, per sas e ro ma nos. Tor nou-se foco de dis pu tas
en tre os im pé ri os Per sa e Bi zan ti no e caiu em po der
dos ára bes em 654, quan do um emi ra do mu çul ma no
foi es ta be le ci do em Tbi li si. Re cu pe ra ram a in de pen -
dên cia en tre os sé cu los VIII e XIII, sob a di nas tia Ba -
gra tu na, que fun dou um im pé rio que se es ten deu do
Azer ba i jão à Tur quia. Em 1386, deu-se a in va são
mon gol, pon do fim à cha ma da Ida de do Ouro ge or gi -
a na. Em 1453, a to ma da de Cons tan ti no pla pe los oto -
ma nos iso lou o país do mun do cris tão. Re cor de-se a
res pe i to que “min gre li a nos e svans”, dois im por tan tes 



sub-gru pos ét ni cos da Geór gia, so fre ram di re ta in -
fluên cia cris tã or to do xa, res pon sá vel pelo in cen ti vo
ao de sen vol vi men to de po de ro sa iden ti da de na ci o nal
ge or gi a na. Nos três sé cu los pos te ri o res, a Geór gia
es te ve às vol tas com re pe ti das in va sões de oto ma nos 
e de per sas, até que, em 1783, em tro ca de pro te ção,
ace i tou sub me ter-se ao Impé rio Rus so. Os rus sos
ane xa ram a Geór gia no sé cu lo XIX.

A Re vo lu ção Rus sa de 1917 abriu es pa ço para
a for ma ção de um Esta do in de pen den te na Geór gia,
em maio de 1918, sob um go ver no li de ra do por re vo -
lu ci o ná ri os men che vi ques. O re gi me bol che vi que rus -
so re co nhe ceu a in de pen dên cia da Geór gia em 1920, 
mas, no ano se guin te, in va diu o país trans for man do-o 
em uma Re pú bli ca so vié ti ca. De 1922 a 1936, a Geór -
gia cons ti tu iu par te da cha ma da Fe de ra ção Trans ca u -
ca si a na So vié ti ca, após o que se tor nou uma Re pú bli -
ca em se pa ra do. Os ge or gi a nos lo gra ram cul ti var o
sen ti men to na ti vis ta du ran te todo o pe río do so vié ti co.
Con jun ta men te com a Armê nia, por exem plo, a Geór -
gia pode man ter e uti li zar seu an ces tral e sin gu lar al -
fa be to.

As as pi ra ções na ci o na lis tas da Geór gia vol ta -
ram a aflo rar no qua dro das re for mas li be ra li zan tes do 
en tão-Pre si den te so vié ti co Mik ha il Gor ba chev na se -
gun da me ta de da dé ca da de oi ten ta. Em fe ve re i ro de
1989, sur giu um mo vi men to pela au to no mia na Abcá -
sia, na re gião no ro es te do país. Na ci o na lis tas ge or gi -
a nos res pon de ram com uma sé rie de ma ni fes ta ções,
em Tbi li si, con tra a se ces são da Abcá sia e pela in de -
pen dên cia da Geór gia. Em 8 de abril de 1989, tro pas
so vié ti cas re pri mi ram com vi o lên cia os ma ni fes tan tes. 
A in dig na ção com a for te re pres são so fri da pe los na -
ci o na lis tas ge or gi a nos apres sou a in de pen dên cia.
Em no vem bro do mes mo ano, o Par la men to – do mi -
na do pelo ramo lo cal do Par ti do Co mu nis ta – de cla -
rou a su pre ma cia das leis da Geór gia so bre a le gis la -
ção so vié ti ca. Os par ti dá ri os da in de pen dên cia ob ti -
ve ram a ma i o ria es ma ga do ra dos vo tos nas ele i ções
le gis la ti vas de 1990 e ele ge ram Zvi ad Gam sak hur dia, 
um re no ma do in te lec tu al e lí der na ci o na lis ta, como
seu pre si den te.

Em 9 de abril de 1991, o Par la men to pro cla mou
a in de pen dên cia da Geór gia e, em maio, Gam sak hur -
dia foi ele i to Pre si den te com 87% dos vo tos. Acu sa do
de au to ri tá rio (pren deu lí de res opo si ci o nis tas, fe chou
par ti dos po lí ti cos, de cre tou a lei mar ci al), logo per deu
o apo io de seus ali a dos. Pa ra le la men te, no nor te, o
go ver no lan çou uma ofen si va con tra a Ossé tia do Sul, 
cuja po pu la ção que ria se pa rar-se da Geór gia e vin cu -
lar-se à Rús sia.

O apo io de Gam sak hur dia à fra cas sa da ten ta ti -
va de gol pe da li nha dura co mu nis ta con tra Gor ba -
chev pro vo cou uma re be lião de mi li ta res ge or gi a nos,
em agos to de 1991, com a par ti ci pa ção de mem bros
dis si den tes do go ver no. Entre se tem bro e de zem bro,
Tbi li si foi pal co de vi o len tos con fli tos nas ruas. Em de -
zem bro, Gam sak hur dia foi de pos to e o país pas sou a
ser go ver na do por um Con se lho de Esta do or ga ni za -
do pela Gu ar da Na ci o nal até a re a li za ção de ele i ções. 
As di ver gên ci as não de mo ram a sur gir, mas o ris co de 
um con fron to ar ma do foi afas ta do pelo re gres so, em
mar ço de 1992, de Edu ard She vard nad ze, ge or gi a no, 
que exer ce ra o car go de chan ce ler so vié ti co du ran te o 
go ver no de Gor ba chev.

De sig na do pre si den te do Con se lho de Esta do,
em abril, en fren tou re bel des le a is ao pre si den te de -
pos to e o acir ra men to da luta na Abcá sia. As ele i ções, 
em ou tu bro de 1992, le gi ti ma ram She vard nad ze na
pre si dên cia. Dis pu tas in ter nas para con so li dar a sua
po si ção con du zi ram ao es ta be le ci men to por She -
vard nad ze do Con se lho de Se gu ran ça Na ci o nal e à
cri a ção de novo par ti do po lí ti co, a “União dos Ci da -
dãos Ge or gi a nos”. Como re a ção à per da de po der pe -
las mi lí ci as, o Pre si den te viu-se ob je to de se gui dos
aten ta dos no pe río do 1992-95.

Em se tem bro de 1993, o Pre si den te She vard -
nad ze as su miu pes so al men te o co man do das tro pas
ge or gi a nas em Suk hu mi sob for te ata que re bel de. A
ci da de foi to ma da pe los se pa ra tis tas que se gui ram
avan çan do. Essas der ro tas obri ga ram a Geór gia a
ade rir à CEI, como con di ção para ob ter apo io da Rús -
sia a um ces sar-fogo.

Em de zem bro de 1993, Gam sak hur dia su i ci -
dou-se. Per sis ti am fo cos de con fli to em vá ri os pon tos
do país e a po si ção de She vard nad ze ain da era frá gil.

Em fe ve re i ro de 1994, She vard nad ze e o Pre si -
den te Bo ris Ielt sin as si na ram acor do de co o pe ra ção
eco nô mi ca e mi li tar pelo qual a Rús sia ob te ve o di re i -
to de man ter três ba ses na Geór gia. Em mar ço foi fir -
ma do um ces sar-fogo com os re bel des ab cá zi os. A
Abcá sia pro mul gou nova Cons ti tu i ção e de cla rou-se
um Esta do so be ra no. She vard nad ze en fren tou a cres -
cen te ame a ça de gru pos ri va is que de se ja vam tirá-lo
do po der. Em agos to de 1995, so freu aten ta do do qual 
es ca pou.

A des pe i to de to das es sas di fi cul da des, em no -
vem bro de 1995, cer ca de 3,2 mi lhões de ele i to res fo -
ram às ur nas, pela pri me i ra vez, para ele ger o pre si -
den te e 225 par la men ta res da Geór gia. Edu ard She -
vard nad ze ven ceu os de ma is can di da tos com 70%
dos vo tos ele gen do-se Pre si den te da Geór gia com
um man da to de cin co anos. Sua po si ção fi cou for ta le -



ci da após a vi tó ria nas ele i ções de no vem bro de
1995, já sob a nova cons ti tu i ção do país. A “União dos 
Ci da dãos Ge or gi a nos” ar re ba tou mais de 1/4 dos as -
sen tos no Par la men to. Com apo io po pu lar, She vard -
nad ze teve con di ções para exe cu tar um pro gra ma de
es ta bi li za ção eco nô mi ca, res pal da do pelo FMI.

II. Po lí ti ca Inter na
As ele i ções de no vem bro de 1995 re pre sen ta -

ram um pas so de gran de im por tân cia para a es ta bi li -
da de po lí ti ca do país. O Pre si den te Edu ard She vard -
nad ze as su miu o man da to por um pe río do de cin co
anos. As ele i ções par la men ta res si mul tâ ne as as se -
gu ram-lhe igual men te a ma i o ria no Con gres so ge or -
gi a no e a Cons ti tu i ção de ou tu bro ou tor gou-lhe po de -
res para le var adi an te as re for mas po lí ti cas e eco nô -
mi cas por ele ini ci a das em 1994.

As prin ci pa is me tas anun ci a das pelo Pre si den te 
à po pu la ção fo ram: a me lho ria dos sa lá ri os e da qua li -
da de de vida, o res ta be le ci men to da in te gri da de ter ri -
to ri al do país me di an te a so lu ção ade qua da dos con -
fli tos nas re giões da Ossé tia do Sul e da Abcá sia e a
eli mi na ção da cri mi na li da de e da cor rup ção.

Con quan to seja ine gá vel a cres cen te es ta bi li da -
de po lí ti ca na Geór gia, as di fi cul da des eco nô mi cas e
os con fli tos re gi o na is (Ossé tia do Sul e Abcá sia) são
fa to res que obs ta cu li zam sig ni fi ca ti va men te a con cre -
ti za ção a cur to pra zo das pro mes sas pre si den ci a is. A
mé dio pra zo, con tu do, há si na is que apon tam para a
re cu pe ra ção da eco no mia. No iní cio de 1996, em pre -
sas pe tro le i ras do Re i no Uni do des co bri ram im por -
tan tes re ser vas de com bus tí vel que po de rão ali vi ar a
cri se ener gé ti ca crô ni ca que en fren ta o país. Tam bém
fo ram des co ber tas gran des re ser vas de gás na tu ral.
A re cu pe ra ção eco nô mi ca do país, en tre tan to, pa re ce 
de pen der par ti cu lar men te de seu pa pel de ter ri tó rio
de trân si to da rota do co mér cio en tre a Eu ro pa e o
Azer ba i jão e a Ásia Cen tral. Nes se con tex to, o acor do
fir ma do em 1996 en tre a Geór gia e o Azer ba i jão para
a cons tru ção de um óle o du to para trans por te do pe -
tró leo até a cos ta da Geór gia no Mar Ne gro re pre sen -
ta pers pec ti va pro mis so ra.

Prin ci pa is Par ti dos Po lí ti cos:

– União dos Ci da dãos da Geór gia (UCG):
Par ti do no po der, e que se apre sen ta como o ve -

í cu lo po lí ti co por ex ce lên cia de She vard nad ze. Tem
ca rá ter mais de mo vi men to ou de fren te do que pro -
pri a men te de par ti do. Por isso, está sen do di vi di do em 
duas cor ren tes, res pec ti va men te com ori en ta ções de
cen tro-di re i ta (União De mo crá ti ca Cris tã) e de cen -
tro-es quer da (UCG), já vi san do ao ple i to pre si den ci al
de 2000.

— Par ti do De mo crá ti co Na ci o nal:
Mais in flu en te agre mi a ção de opo si ção. Par ti do

que se con si de ra su ces sor do Par ti do De mo crá ti co
Na ci o nal exis ten te no cur to pe río do an te ri or de in de -
pen dên cia da Geór gia, en tre 1918 e 1921. Sua pla ta -
for ma de ação co lo ca gran de ên fa se no com ba te à
cor rup ção, ban de i ra uti li za da para ata car a Admi nis -
tra ção She vard nad ze. De fen de po si ções na ci o na lis -
tas, in clu si ve a re ti ra da das tro pas rus sas da Geór gia.

— Go ver no Ge or gi a no no Exí lio (Abcá sia):
Fa tor de pres são im por tan te no ce ná rio po lí ti co

in ter no da Geór gia. Pro pug na cons tan te men te pela
so lu ção do con fli to na que la pro vín cia, bem como pelo 
re tor no de re fu gi a dos ge or gi a nos.

— Par ti do Co mu nis ta Uni do da Geór gia:
Li de ra do por Pan te le i mon Gi or gad ze. Não tem

atra í do sig ni fi ca ti vos apo i os.
— União para o Re nas ci men to da Geór gia:

Par ti do que tem a fren te im por tan te ca ci que re -
gi o nal, Aslan Abas hid ze, Go ver na dor da Pro vín cia de
Adja na, cuja po pu la ção, em bo ra fale ge or gi a no, é de
ma i o ria mu çul ma na, e li ga da à Tur quia. Abas hid ze é
tido como o prin ci pal ri val do UCG nas ele i ções pre si -
den ci a is de 2000.

De acor do com da dos di vul ga dos, a “União dos
Ci da dãos Ge or gi a nos”, li de ra da pelo Pre si den te Edu -
ard Che var nad ze, ob te ve 44,5% dos vo tos nas ele i -
ções par la men ta res de 31 de ou tu bro de 1999. O blo -
co de par ti dos de opo si ção li de ra do pela “União do
Res sur gi men to De mo crá ti co da Geór gia”, de Aslan
Aba chid ze, Pre si den te do Par la men to da Re pú bli ca
Au tô no ma da Adjá ria, ob te ve 22,8% dos su frá gi os.

Os ele i to res ge or gi a nos ele ge ram 225 de pu ta -
dos, sen do 150 no âm bi to de lis tas par ti dá ri as e 75
como re sul ta do do voto ma jo ri tá rio. Os man da tos de
dez de pu ta dos, re pre sen tan tes da Abcá sia, que fo -
ram ele i tos na que la Re pú bli ca Au tô no ma em ele i ção
an te ri or, fo ram pror ro ga dos por mais uma le gis la tu ra
uma vez que, atu al men te, a Abcá sia não está sob a
ju ris di ção das au to ri da des ge or gi a nas.

A ma i o ria ob ti da pelo par ti do de Che var nad ze
sig ni fi ca a con ti nu i da de da po lí ti ca re for mis ta e
pró-oci den tal do ex-Chan ce ler so vié ti co e de seus es -
for ços no sen ti do da ad mis são de seu país em ins ti tu i -
ções oci den ta is, no me a da men te o Con se lho da Eu ro -
pa, a Orga ni za ção Mun di al de Co mér cio e a OTAN.
Che var nad ze de cla rou que “as ele i ções par la men ta -
res do dia 31 de ou tu bro cons ti tu í ram uma so no ra vi -
tó ria da de mo cra cia e uma pro va con vin cen te de que
a Ge or gia deve ser re co nhe ci da e ad mi ti da no Con se -
lho da Eu ro pa”.



O blo co “Res sur gi men to”, cons ti tu í do de urna
ali an ça he te ro gê nea de for ças anti-Che var nad ze,
tam bém apóia o pro ces so de re for mas e os con ta tos
com o Oci den te mas em ní vel mais mo de ra do, e de -
fen de uma ati tu de dura con tra a cor rup ção e a ine fi -
ciên cia que as so lam o país. Aba chid ze, po ten ci al can -
di da to às ele i ções pre si den ci a is do pró xi mo ano, é
con si de ra do um lí der for te ca paz de im por or dem na
Geór gia.

III. Con fli tos Se pa ra tis tas na Geór gia

a) Ossé tia do Sul

Primeiro desafio concreto à independência
da Geórgia, o separatismo na região da Ossétia do 
Sul principiou a escalar a partir de 1989. As
demandas nacionalistas na Ossétia do Sul nunca
se revestiram de aspecto claro: alguns grupos
pretendiam independência pura e simples; outros
tencionavam integrar a região à Rússia, em
ligação com o território da Ossétia do Norte,
república russa do Cáucaso Setentrional; e outros
ainda consideravam apenas maior grau de
autonomia dentro da própria Geórgia.

A re a ção do Go ver no Gam sak hur dia ao se pa ra -
tis mo na Ossé tia do Sul con sis tiu na su pres são de
seu “sta tus” de re gião au tô no ma, em 1990. Em res -
pos ta, a Ossé tia do Sul de cla rou a sua se ces são da
Geór gia. Irrom peu en tão con fli to que já cus tou mais
de mil vi das, de i xan do mu i tos re fu gi a dos, prin ci pal -
men te na Ossé tia do Nor te.

Em 1992, foi as si na do acor do de ces sar-fogo, e
des de en tão uma for ça tri par ti te, com pre en den do in -
te gran tes de Geór gia, Ossé tia e Rús sia vem ga ran tin -
do a paz na re gião. Em maio de 1996, as par tes re -
nun ci a ram for mal men te ao uso da for ça, e vem pro -
mo ven do en ten di men tos pa cí fi cos vi san do a equa ci o -
nar o pro ble ma. Os la ços eco nô mi cos en tre Tbi li si e a
ca pi tal da Ossé tia do Sul, Tskhin va li, vi ram-se, na es -
te i ra das ne go ci a ções en ce ta das, gra du al men te res -
ta be le ci dos.

O progresso no equacionamento da
questão da Ossétia do Sul encontra-se mais
avançado que o conflito na Abcásia. Ambas as
par tes parecem estar em busca de uma solução,
embora subsistam problemas quanto à aceitação 
do “sta tus” diferenciado do “Governo” da Ossétia
do Sul. Indiretamente, porém, a crise do rublo
auxilia nos entendimentos, visto que a moeda
georgiana, o “iari”, apresenta perspectivas de
longo prazo mais atrativas que a moeda russa,
na formação da base econômica daquela
província da Geórgia.

b) Abcá sia
O con fli to na Abcá sia as su miu pro por ções ca la -

mi to sas para a Geór gia. Res sal te-se que os ab cá si os
não se en con tra vam em po si ção ma jo ri tá ria que es -
pe ci al men te de se qui li bras se o ar ca bou ço ét ni co em
sua pro vín cia. De acor do com cen so de 1989, cons ti -
tu íam, com efe i to, tão-so men te 18% da po pu la ção,
en quan to ét ni cos ge or gi a nos per fa zi am cer ca de
45%. Des se ano em di an te, prin ci pi a ram os ab cá si os
sua cam pa nha por ma i o res di re i tos po lí ti cos e cul tu -
ra is, o que ge rou es ca la da de ten sões com a po pu la -
ção ge or gi a na lo cal (a ma i o ria in te gran te do sub-gru -
po ét ni co ge or gi a no, co nhe ci do como “Min gre li a nos”). 
Da mes ma for ma como na Ossé tia do Sul, va ri a das
cor ren tes pro pug na vam seja pela com ple ta in de pen -
dên cia, seja pela união com a Rús sia, em que os “Cir -
cas si a nos”, lin güis ti ca men te si mi la res aos ab cá si os,
usu fru íam de li mi ta da au to no mia.

O con fli to eclo diu quan do o en tão Mi nis tro da
De fe sa da Geór gia, Ten giz Ki to va ni, en vi ou tro pas à
Abcá sia em agos to de 1992. Os ab cá si os re a gi ram
con du zin do sis te má ti cos ata ques às for ças in va so ras, 
ter mi nan do por al can çar a vi tó ria em ou tu bro de
1993, no que se con cre ti zou a ex pul são qua se que to -
tal da co mu ni da de ge or gi a na da Abcá sia. Men ci o -
ne-se que na em pre i ta da os ab cá si os con ta ram com
apo io de cir cas si a nos, che che nos e vo lun tá ri os de
ou tras co mu ni da des ét ni cas do Câu ca so Se ten tri o -
nal, ade ma is de ex pres si vo su por te lo gís ti co rus so,
evi den ci a do pelo so fis ti ca do ar ma men to exi bi do pe -
los re bel des.

A fim de ne u tra li zar o ve la do apo io rus so à ca u -
sa ab cá sia, She vard nad ze anun ci ou, em ou tu bro de
1993, que a Geór gia pas sa ria a in te grar a es tru tu ra da 
Co mu ni da de dos Esta dos Inde pen den tes – CEI em
que a Rús sia de sem pe nha pa pel pre pon de ran te. A
Rús sia in ter me di ou en tão a ce le bra ção de acor do de
ces sar-fogo, as si na do em maio de 1994, e que pre viu
a alo ca ção de for ças de paz rus sas na Abcá sia. Os
rus sos, des de en tão, têm con se gui do co lo car os ab -
cá si os sob pres são para ne go ci ar uma so lu ção des ti -
na da a re sol ver o con fli to, em bo ra os ge or gi a nos con -
si de rem que a for ça de paz rus sa não te nha lo gra do
au xi li ar no re tor no de re fu gi a dos ge or gi a nos.

As ques tões quan to ao “sta tus” po lí ti co da Abcá -
sia e da vol ta dos re fu gi a dos ge or gi a nos per ma ne -
cem em sus pen so, não se pre ven do a sua re so lu ção
no cur to pra zo. She vard nad ze ofe re ceu au to no mia
subs tan ci al à Abcá sia, mas os ge or gi a nos são ca te -
gó ri cos quan to à per ma nên cia da Abcá sia no ter ri tó -
rio da Geór gia. O Go ver no se pa ra tis ta ab cá sio man -
tém, por ou tro lado, po si ção fir me em prol da in de pen -



dên cia, de cor ren te de seu po de rio mi li tar su pe ri or. Os
re fu gi a dos ge or gi a nos exer cem, por sua vez, for te
pres são por sua ca u sa, o que faz com que ao Go ver -
no da Geór gia seja di fí cil ado tar po si ções de ma i or
com pro mis so.

Men ci o ne-se que, em ou tu bro de 1999, ocor re -
ram ele i ções pre si den ci a is na auto-pro cla ma da “Re -
pú bli ca da Abcâ sia”, ten do sido re e le i to o lí der se pa -
ra tis ta Vla dis lav Ardzin ba. Pa ra le la men te, foi re a li za -
do re fe ren dum em que a ma i o ria ab so lu ta da po pu la -
ção con fir mou a de cla ra ção de so be ra nia da que la re -
gião com re la ção à Geór gia.

Tan to o Con se lho de Se gu ran ça da ONU como
o Con se lho da Eu ro pa (que a Geór gia in te gra des de
abril de 1999) con si de ra ram as ele i ções e o re fe ren -
dum ina ce i tá ve is e ile gí ti mos. O Pre si den te do Con -
se lho de Se gu ran ça e Che fe da De le ga ção rus sa na
ONU, Ser guei La vrov, de cla rou que tais ele i ções so -
men te se rão ace i tá ve is após a de ter mi na ção do “sta -
tus” po lí ti co da Abcá sia pela via da ne go ci a ção e em
res pe i to à so be ra nia e in te gri da de ter ri to ri al da Geór -
gia, em suas fron te i ras in ter na ci o nal men te re co nhe ci -
das. O Se cre tá rio-Ge ral do Con se lho da Eu ro pa, Wal -
ter Schwim mer, de cla rou que as ele i ções ora re a li za -
das, além de ig no ra rem a opi nião de cen te nas de mi -
lha res de pes so as que fu gi ram da Abca sia, po dem in -
flu en ci ar ne ga ti va men te o pro ces so de paz na re gião.

O Pre si den te Edu ard She var nad ze, por seu tur -
no, con si de rou as ele i ções “ile ga is e não de mo crá ti -
cas”, cri ti can do ain da du ra men te a pre sen ça de ob -
ser va do res rus sos, in clu si ve de re pre sen tan tes da
Duma de Esta do. O Pre si den te ge or gi a no re fe riu-se à
“po lí ti ca dú bia” da Rús sia e afir mou que os par la men -
ta res ge or gi a nos que par ti ci pa rão da pró xi ma ses são
re gu lar da Assem ble ia Inter par la men tar da CEI apre -
sen ta rão pro tes to pela ati tu de da Duma de Esta do e
que a per ma nên cia da Geór gia na que le cor po de pen -
de rá da re so lu ção a ser ado ta da so bre a ques tão. Por
ou tro lado, She var nad ze ex pres sou sa tis fa ção com a
pos tu ra que tem sido ado ta da pelo MID, atu al men te
de apo io cla ro à in te gri da de ter ri to ri al da Geór gia.

O con fli to na Abcá sia tem atra í do o con cur so de
ou tros ato res ex ter nos na ten ta ti va de bus car-se um
acor do en tre as par tes, a exem plo da pró pria ONU, e
da OSCE. Para o lado ab cá sio, a ques tão cen tral re si -
de no es ta be le ci men to de sua so be ra nia ple na; já
para a Geór gia, o pro ble ma diz res pe i to ao re tor no
dos re fu gi a dos da guer ra. No en tan to, ob ser vam-se
si na is de cer ta dis ten são en tre as par tes con fli tan tes,
des de a úl ti ma es ca la da de con fron tos, ocor ri da em
maio de 1998. Re gis tre-se que am bos os la dos têm
con se gui do con tro lar fac ções e mi lí ci as ir re gu la res, o

que sig ni fi ca que ne nhu ma das par tes acre di ta numa
so lu ção ex clu si va men te mi li tar para o con fli to. Esti -
ma-se que o pre sen te im pas se ain da de ve rá per sis tir,
em 1999, no to can te à evo lu ção da ques tão.

IV. Eco no mia
A eco no mia ge or gi a na é tra di ci o nal men te ba se -

a da na agri cul tu ra, ha ven do, con tu do, se be ne fi ci a do
de ma ci ços in ves ti men tos so vié ti cos na in dús tria, do
que for ne ce exem plo a usi na si de rúr gi ca de Rus ta vi,
cons tru í da para abas te cer o mer ca do in ter no no an ti -
go re gi me, e com aces so a ener gia e in su mos sub si -
di a dos. Os ter mos fa vo rá ve is de tro ca com a Rús sia
fa zem, no en tan to, par te do pas sa do, de ven do a
Geór gia ago ra adap tar-se às con di ções di ta das pe los 
mer ca dos mun di a is.

A de man da ex ter na por me ta is e ma qui ná rio
pro du zi dos pela Geór gia, por exem plo, en con tra-se
em ba i xa e nú me ro ex pres si vo de téc ni cos es tran ge i -
ros qua li fi ca dos de i xou o país, em des do bra men to à
guer ra ci vil, emi gran do em bus ca de no vas opor tu ni -
da des. A eco no mia in for mal, di an te do qua dro de re -
tra ção ge ne ra li za da, vê-se em fran co cres ci men to,
com pon do já a me ta de do PIB do país, es ti ma do ofi ci -
al men te em US$6.8 bi lhões (1998).

A Geór gia se in se re den tre as ex-Re pú bli cas so -
vié ti cas que mais so fre ram com o co lap so da an ti ga
URSS. Seus pro ble mas eco nô mi cos de ri vam não
ape nas do cho que nos ter mos de tro ca e dos ma i o res
pre ços para in su mos e ener gia pelo lado da im por ta -
ção, como tam bém das con se qüên ci as da guer ra ci vil 
e da rup tu ra dos ca na is tra di ci o na is de co mér cio.

Após pe río do de crô ni ca in fla ção (ex:
15000%-1994) e de sa ce le ra ção in dus tri al, a eco no -
mia vol tou a es ta bi li zar-se a par tir dos úl ti mos dois
anos. Cite-se que o ín di ce in fla ci o ná rio em 1998 se si -
tu ou em tor no de 10%. A ten dên cia tem sido no sen ti -
do da re cu pe ra ção e da es ta bi li za ção ma cro e co nô mi -
ca da Geór gia. Por ou tro lado, o cres ci men to da dí vi da 
ex ter na (US$1,3 bi lhão-1997) e do dé fi cit co mer ci al
(US$675 mi lhões-1997) e o ba i xo in ves ti men to ex ter -
no são di fi cul da des que obs ta cu li zam a im ple men ta -
ção das re for mas es tru tu ra is de se ja das.

A Rús sia é o ma i or par ce i ro co mer ci al da Geór -
gia, a des pe i to dos pro ble mas de trans por te atra vés
do Cáu ca so, uma vez que a es tra da prin ci pal e as es -
tra das de fer ro que pas sam pela re gião da Abcá sia
per ma ne cem fe cha das. A ba lan ça bi la te ral re gis tra
27% do to tal das ex por ta ções, que atin gi ram
US$377,3 mi lhões em 1997, para a Rús sia e 22% de
im por ta ções ge or gi a nas da que le país, no idên ti co pe -



río do. A Tur quia, o Azer ba i jão e a Armê nia são ou tros
im por tan tes par ce i ros co mer ci a is da Geór gia.

No to can te ao pro ces so de pri va ti za ção e re for -
ma es tru tu ral da eco no mia, vale des ta car que até o fi -
nal de 1996 mais de 90% das pe que nas em pre sas
ha vi am sido pri va ti za das, in clu si ve com a par ti ci pa -
ção aci o ná ria dos em pre ga dos. Ade ma is, a ”Lei de
Pro pri e da de da Ter ra Agrí co la“, de 1996, ins ti tu iu e
nor ma ti zou o di re i to à pro pri e da de pri va da da ter ra.
Por ou tro lado, foi pe que no o avan ço na pri va ti za ção
de mé di as e gran des em pre sas. O Go ver no ain da de -
tém sig ni fi ca ti va par ti ci pa ção no con tro le aci o ná rio
das mes mas.

Em re su mo, va le ria men ci o nar que, a des pe i to
dos avan ços evi den ci a dos des de a in de pen dên cia do
país, as di fi cul da des in ter nas en fren ta das pela Geór -
gia, como a cri se ener gé ti ca e os con fli tos re gi o na is
na Abcá sia e na Ossé tia do Sul, bem como a fal ta de
in cen ti vos fis ca is, a pri va ti za ção ain da res tri ta, a pre -
ca ri e da de da in fra-es tru tu ra e os pro ble mas sé ri os de
cor rup ção, não têm con tri bu í do para ele var o in gres so 
de ca pi tal es tran ge i ro no país, tão ne ces sá rio à re cu -
pe ra ção e res tru tu ra ção ple na da eco no mia ge or gi a -
na. Além das re for mas es tru tu ra is (pri va ti za ção, re for -
ma do sis te ma ban cá rio, re for ma fis cal, etc), a ma i or
es pe ran ça de in ves ti men tos do país pa re ce re si dir
ain da em sua con di ção de pas sa gem do co mér cio de
pe tró leo do Azer ba i jão para o Mar Ne gro.

Men ci o ne-se, por fim, que a ad mis são da Geór -
gia na Orga ni za ção Mun di al do Co mér cio-OMC, em
ou tu bro de 1999, foi clas si fi ca da pelo Pre si den te Edu -
ard She var nad ze como um even to de sig ni fi ca do
com pa rá vel ao in gres so do país na ONU. Se gun do o
Pre si den te, a Geór gia po de rá ago ra com pe tir no mer -
ca do in ter na ci o nal e sua ad mis são na OMC per mi ti rá
o aces so, sem res tri ções, de em pre sas es tran ge i ras
aos mer ca dos ge or gi a nos e vice-ver sa.

Os prin ci pa is pro du tos de ex por ta ção da Geór -
gia cons ti tu em me ta is não  pre ci o sos, li gas fer ro sas
(4% do mer ca do eu ro peu), ar ti gos de jo a lhe ria e equi -
pa men to in dus tri al. Os prin ci pa is pro du tos de im por -
ta ção, por sua vez, são: in su mos e ma té ri as-pri mas,
ali men tos e ma qui ná rio em ge ral.

V. Po lí ti ca Exter na

a) Re la ções com a Rús sia
A Geór gia, em fun ção de seus con fli tos in ter nos, 

pos sui po si ção po lí ti ca e eco nô mi ca vul ne rá vel di an te 
da Rús sia. O re co nhe ci men to des se fato tor nou pra ti -
ca men te obri ga tó rio o in gres so do país na CEI, que
se deu em 1993, após he si ta ção ini ci al de cor ren te do
re ce io quan to à he ge mo nia rus sa.

A des pe i to de de ter mi na do ní vel de apo io pres -
ta do pe los rus sos aos ab cá si os no con fli to em
1993-94, as re la ções en tre os dois pa í ses vêm de -
mons tran do me lho ra: no qua dro da vi si ta do Chan ce -
ler Iva nov à Geór gia, em se tem bro pas sa do, os rus -
sos re a fir ma ram seu su por te à in te gri da de ter ri to ri al
da Geór gia, emi tin do de cla ra ção pela qual con si de -
ram a Abcá sia como “par te in te gran te da Geór gia”.
Na mes ma oca sião, Iva nov afir mou, com re la ção às
“ele i ções pre si den ci a is” ha vi das em ou tu bro de 1999
na pro vín cia à re ve lia da co mu ni da de re fu gi a da, que a 
po si ção rus sa está cla ra men te ex pres sa na re so lu ção 
do Con se lho de Se gu ran ça da ONU de 30 de ju lho úl -
ti mo, e que des cre ve as as sim cha ma das ele i ções na
Abcá sia como “ile ga is e ina ce i tá ve is”.

Com efe i to, a pre sen ça de par la men ta res rus -
sos na qua li da de de ob ser va do res das ele i ções na
Abcá sia ca u sou um cer to mal-es tar en tre Tbi li si e
Mos cou e de mons trou sub sis ti rem po si ções di ver -
gen tes so bre o as sun to. Cite-se que a ati tu de ge ral,
en tre tan to, mes mo na Duma de Esta do, é con trá ria à
se ces são da Abcá sia, e a po si ção ofi ci al de ob ser -
vân cia à Re so lu ção do Con se lho de Se gu ran ça e de
res pe i to à in te gri da de ter ri to ri al da Geór gia foi re i te ra -
da pelo por ta-voz do MID, Vla di mir Rakh ma nin, em
co mu ni ca do emi ti do no dia se guin te ao das ele i ções.
A Geór gia re co nhe ce o pa pel fun da men tal da Rús sia
na ques tão da Abcá sia e, em con fe rên cia de im pren -
sa re a li za da em me a dos de ou tu bro, o Emba i xa dor da 
Geór gia em Mos cou de cla rou que as tro pas de paz
rus sas de ve ri am as su mir mais fun ções a fim de ga -
ran tir con tro le mais efi caz na re gião e re cor dou que a
Geór gia pro pôs a ex ten são da per ma nên cia das tro -
pas rus sas por mais seis me ses.

Cite-se que a po si ção pre do mi nan te de in fluên -
cia rus sa no es pa ço ge o po lí ti co da an ti ga URSS
vê-se gra du al men te mi na da na es te i ra do en fra que ci -
men to da es tru tu ra da CEI. O cha ma do Pac to
GUUAM, cujo nome de ri va das ini ci a is dos pa í ses in -
te gran tes, e que é cons ti tu í do por Geór gia, Ucrâ nia,
Uzbe quis tão, Azer ba i jão e Mol dá via, vem se apre sen -
tan do como ins tân cia al ter na ti va aos la ços co mer ci a is 
e de se gu ran ça no âm bi to da CEI. O que co me çou em 
1996-97 como um sim ples gru po de con sul tas em tor -
no da ques tão do flu xo e trans por te re gi o nal de bens
e mer ca do ri as, evo lu iu para um ar ran jo co le ti vo de se -
gu ran ça in for mal no flan co sul da Fe de ra ção da Rús -
sia.

Cabe fri sar que os cin co Esta dos per ten cen tes
ao pac to têm em co mum a ligá-los a des con fi an ça
com re la ção a po ten ci a is in ten ções he ge mô ni cas re -
gi o na is rus sas. O gru po GUUAM, con for me ana li sa do 



por es pe ci a lis tas, pode ofe re cer opor tu ni da de para
ma i or en vol vi men to de pa í ses da OTAN e da UE em
re gião sob ní ti da es fe ra de in fluên cia rus sa nos úl ti -
mos sé cu los. A co o pe ra ção eco nô mi ca na área do
pac to GUUAM pode dar-se igual men te não em ne -
ces sá rio be ne fí cio da Rús sia, a exem plo do eixo
Geór gia-Azer ba i jão, que já se con fi gu ra como a prin -
ci pal rota de es co a men to das ex por ta ções aze ris e
ka za ques de pe tró leo do mar Cás pio.

Assi na le-se que Geór gia, Azer ba i jão e Uzbe -
quis tão não re va li da ram em mar ço de 1999 a sua par -
ti ci pa ção no Tra ta do de Se gu ran ça Co le ti va da CEI,
em de ci são que ex pôs a ten dên cia atu al de for ma ção
de no vos re a gru pa men tos de in te res ses re gi o na li za -
dos. A fim de con tra ba lan çar o novo pac to, a Rús sia
vem in cen ti van do a ce le bra ção de união adu a ne i ra e
pro je to de in te gra ção eco nô mi ca com Bi e lo rús sia,
Ca sa quis tão, Qu ir guí zia e Ta ji quis tão. Tam bém para
esse fim, a Fe de ra ção da Rús sia vem igual men te
man ten do ati va pre sen ça mi li tar na Armê nia e no
men ci o na do Ta ji quis tão.

Re la ções com o Oci den te
A Geór gia tem man ti do boas re la ções com pa í -

ses oci den ta is e, des de 1994, par ti ci pa do pro gra ma
“Par ce ria para a Paz”, em con jun to com a OTAN. Tem
ha vi do al gu ma aju da fi nan ce i ra nor te-ame ri ca na,
mas pe que no in te res se po lí ti co dos EUA na que le
país, apar te a pos si bi li da de de que pos sa cons ti tu -
ir-se em rota al ter na ti va para a ex por ta ção do pe tró -
leo do Azer ba i jão. A União Eu ro péia, por sua vez, teve 
seu in te res se des per ta do para a Geór gia no con tex to
da es tra té gia que vem de sen vol ven do, de cul ti var re -
la ções com o gru po de pa í ses do flan co sul da
ex-União So vié ti ca, isto é, Geór gia, Azer ba i jão e
Uzbe quis tão, a fim de con tra ba lan çar a ex ces si va in -
fluên cia da Rús sia, e a as cen den te in fluên cia dos
EUA, na re gião. Em 1996, Geór gia, Armê nia e Azer -
ba i jão as si na ram com a UE acor do de co o pe ra ção e
par ce ria.

b) Re la ções com a Tur quia
A Geór gia tem de sen vol vi do boas re la ções com

a Tur quia, em bo ra o apo io da mí dia tur ca à ca u sa ab -
cá sia seja fon te de ir ri ta ção para o Go ver no ge or gi a -
no. Cite-se que a fron te i ra en tre os dois pa í ses per ma -
ne ceu sem pre aber ta. A Tur quia tem apo i a do os pla -
nos para a cons tru ção de ole o du to que atra ves sa ria a
Geór gia, a par tir do Azer ba i jão.

VI. Re la ções com o Bra sil
Após a de sin te gra ção da an ti ga União So vié ti -

ca, o Go ver no bra si le i ro re co nhe ceu a in de pen dên cia
da Re pú bli ca da Geór gia em de zem bro de 1991. As

re la ções di plo má ti cas fo ram es ta be le ci das em 28 de
abril de 1993. A Emba i xa da do Bra sil em Mos cou foi
de sig na da, em 1996, como re pre sen tan te dos in te -
res ses do país na Geór gia. Em fun ção so bre tu do dos
pro ble mas in ter nos na que le país, que so men te ago ra
dá os pri me i ros si na is de es ta bi li za ção po lí ti ca e eco -
nô mi ca, as re la ções bi la te ra is ape sar de amis to sas
não avan ça ram de for ma sig ni fi ca ti va.

O co mér cio bi la te ral é ain da in ci pi en te, em bo ra
as ex por ta ções bra si le i ras te nham sal ta do de ape nas
US$3 mi lhões em 1996 para US$22 mi lhões em
1998, sen do a ma i o ria de soja em grãos. Além das
ques tões in ter nas pre vi a men te as si na la das como en -
tra ve a um ma i or in ter câm bio co mer ci al, o des co nhe -
ci men to re cí pro co dos res pec ti vos mer ca dos e das
opor tu ni da des de ne gó ci os tam bém são fa to res que
obs ta cu li zam o in cre men to do co mér cio. Acor dos de
co o pe ra ção para in ter câm bio de tec no lo gi as – como
na área ban cá ria – po de ri am tam bém cons ti tu ir uma
ex ce len te opor tu ni da de para o es tre i ta men to dos vín -
cu los en tre os dois pa í ses.

Em 1997, o em pre sá rio Isra el Kla bin acom pa -
nha do de mis são em pre sa ri al vi si tou a Geór gia. Nes -
sa oca sião, foi re ce bi do pelo Pre si den te Edu ard She -
vard nad ze, numa cla ra in di ca ção que o país pre ci sa e
de se ja di ver si fi car par ce ri as e es tre i tar os la ços de
co o pe ra ção e in ter câm bio co mer ci al com pa í ses
como o Bra sil.

VII. Da dos Ge ra is
Po pu la ção: 5,4 mi lhões (1997)
Área: 69.700km2

Den si da de de mo grá fi ca: 78,91 hab/km2

For ça de Tra ba lho: 2,6 mi lhões
Sis te ma de Go ver no: Re pú bli ca pre si den ci a lis -

ta. Par la men to uni ca me ral, 235 mem bros ele i tos pelo
voto di re to. Últi mas ele i ções: no vem bro de 1995.

Cons ti tu i ção em vi gor: 1995
Di vi sões ad mi nis tra ti vas: duas Re pú bli cas au tô -

no mas. Abcá sia e Aja ria
Prin ci pa is au to ri da des:
Pre si den te – Edu ard Amvro si ye vich She vard -

nad ze

Mi nis tro da Eco no mia – Vla di mer Pa pa va
Mi nis tro dos Ne gó ci os Exte ri o res – Irak li Me -

nag ha rish vi li
Por ta-Voz do Par la men to – Zu rab Zhva nia
Re la ções bi la te ra is:
Re la ções di plo má ti cas es ta be le ci das em 28 de

abril de 1993 e cri a ção de Emba i xa da cu mu la ti va com 
Mos cou em 13 de de zem bro de 1996.



Prin ci pa is con vi tes exis ten tes:
Não há re gis tro de con vi tes para vi si tas de au to -

ri da des bra si le i ras à Geór gia ou de au to ri da des ge or -
gi a nas ao Bra sil.

Prin ci pa is acor dos exis ten tes:
Não há re gis tro de acor dos bi la te ra is.
Prin ci pa is acor dos em ne go ci a ção ou de in -

te res se de uma das par tes:
Não há re gis tro de acor dos pro pos tos ou em ne -

go ci a ção.

Prin ci pa is ini ci a ti vas bi la te ra is:
O em pre sá rio Isra el Kla bin e co mi ti va foi re ce bi -

do pelo Pre si den te Edu ard She vard nad ze, em 1997.

VIII. Da dos eco nô mi cos
— PIB: US$6,8 bi lhões (1998)
— Cres ci men to do PIB: 2,9% (1998)
— Ren da per ca pi ta: US$1.080
— Com po si ção do PIB: 70.4% agri cul tu ra,

10.2% in dús tria, 19.4% ser vi ços
— Infla ção: 7,1% (1997)
Co mér cio ex te ri or:
— Expor ta ções: US$377 mi lhões (1997)
— Prin ci pa is pro du tos: cí tri cos, chá, vi nho e ou -

tros pro du tos agrí co las; ma qui ná rio va ri a do; fer ro e
me ta is não-fer ro sos; têx te is; quí mi cos e re ex por ta ção 
de com bus tí ve is

— Prin ci pa is par ce i ros: Rús sia, Tur quia, Armê -
nia e Azer ba i jão

— Impor ta ções: US$1,05 bi lhão (1997)
— Prin ci pa is pro du tos: com bus tí vel, grãos e co -

mes tí ve is, ma qui ná rio e pe ças de re po si ção, equi pa -
men to para trans por te

— Prin ci pa is par ce i ros: Rús sia, Azer ba i jão e
Tur quia

Inter câm bio Co mer ci al Bra sil-Geór gia:
1996
Expor ta ções bra si le i ras: US$3,5 mi lhões
Impor ta ções bra si le i ras: US$00,00
1997
Expor ta ções bra si le i ras: US$24,3 mi lhões
Impor ta ções bra si le i ras: US$406 mil
1998
Expor ta ções bra si le i ras: US$22,1 mi lhões
Impor ta ções bra si le i ras: US$925 mil

(À Co mis são de Re la ções Exte ri o res e 
De fe sa Na ci o nal.)

MENSAGEM Nº 164, DE 2001
(Nº 743/2001, na ori gem)

Se nho res Mem bros do Se na do Fe de ral,
De con for mi da de com o art. 52, in ci so IV, da

Cons ti tu i ção Fe de ral, e com o dis pos to no art. 18, in ci -
so I, e nos arts. 56 e 58, do Re gu la men to de Pes so al
do Ser vi ço Exte ri or, apro va do pelo De cre to nº 93.325, 
de 12 de ou tu bro de 1986, no art. 54, in ci so I, alí nea a, 
e no art. 55, do Ane xo I ao De cre to nº 3.414, de 14 de
abril de 2000, sub me to à apre ci a ção de Vos sas Exce -
lên ci as a es co lha, que de se jo fa zer, do Se nhor Mar co
Antô nio Di niz Bran dão, Mi nis tro de Pri me i ra Clas se
da Car re i ra de Di plo ma ta, do Qu a dro Per ma nen te do
Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res, para exer cer o
car go de Emba i xa dor do Bra sil jun to ao Re i no da Ta i -
lân dia.

Os mé ri tos do Emba i xa dor Mar co Antô nio Di niz
Bran dão, que me in du zi ram a es co lhê-lo para o de -
sem pe nho des sa ele va da fun ção, cons tam da ane xa
in for ma ção do Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res.

Bra sí lia, 16 de ju lho de 2001. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM Nº 190/DP/ARC/G-MRE/APES

Bra sí lia, 10 de ju lho de 2001

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,

De acor do com o art. 84, in ci so VII, da Cons ti -
tu i ção, e com o dis pos to no art. 18, in ci so I, e nos
arts. 56 e 58, do Re gu la men to de Pes so al do Ser vi -
ço Exte ri or, apro va do pelo De cre to nº 93.325, de 1º
de ou tu bro de 1986, no art. 54, in ci so I, alí nea a, e
no art. 55, do Ane xo I ao De cre to nº 3.414, de 14 de
abril de 2000, sub me to à apre ci a ção de Vos sa Exce -
lên cia a ane xa mi nu ta de Men sa gem ao Se na do Fe -
de ral des ti na da à in di ca ção do Se nhor Mar co Antô -
nio Di niz Bran dão, Mi nis tro de Pri me i ra Clas se da
Car re i ra de Di plo ma ta, do Qu a dro Per ma nen te do
Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res, para exer cer o
car go de Emba i xa dor do Bra sil jun to ao Re i no da
Ta i lân dia.

2. Enca mi nho, igual men te em ane xo, in for ma -
ção so bre o país e cur ri cu lum-vi tae  do Emba i xa dor 
Mar co Antô nio Di niz Bran dão, que, jun ta men te com
a Men sa gem ora sub me ti da à apre ci a ção de Vos sa
Exce lên cia, se rão apre sen ta dos ao Se na do Fe de ral
para exa me por par te de seus ilus tres mem bros.

Res pe i to sa men te, – Luiz Fe li pe de Se i xas
Cor rêa, Mi nis tro de Esta do, in te ri no, das Re la ções
Exte ri o res.



INFORMAÇÃO

CURRICULUM VITAE

Mi nis tro de Pri me i ra Clas se

Mar co Antô nio Di niz Bran dão
Nas ci do em Belo Ho ri zon te/MG, 7 de mar ço de

1949. Fi lho de Wan der ley Go mes Bran dão e
Cir céa Di niz Bran dão.
CPF: 30724384715
CI: 5303
Ba cha rel em Ciên ci as Ju rí di cas e So ci a is,

UFF/RJ. CPCD, IRBr. Cur so de Prá ti ca Di plo má ti ca e
Con su lar. CAE, IRBr.

Ter ce i ro Se cre tá rio, 15 de ja ne i ro de 1974.
Se gun do Se cre tá rio, me re ci men to, 2 de fe ve re i -

ro de 1978.
Pri me i ro Se cre tá rio, me re ci men to, 20 de no -

vem bro de 1980.
Con se lhe i ro, me re ci men to, 29 de ju nho de

1987.
Mi nis tro de Se gun da Clas se, me re ci men to, 24

de ju nho de 1993.
Mi nis tro de Pri me i ra Clas se, me re ci men to, 27

de ju nho de 2000.
Assis ten te do Che fe da Di vi são de Co o pe ra ção

Téc ni ca, 1974.
Assis ten te do Che fe do De par ta men to Cul tu ral,

1974/75.
Assis ten te do Che fe da Di vi são da Afri ca-II,

1976/77.
Assis ten te do Che fe da Di vi são das Na ções Uni -

das, 1983/85.
Sub che fe da Se cre ta ria de im pren sa, 1987/89.
Che fe da Di vi são do Mer ca do Co mum do Sul,

1992/1994
Di re tor-Ge ral do De par ta men to de Di re i tos Hu -

ma nos e Te mas So ci a is, 1997/2001.
Bis sau, Encar re ga do de Ne gó ci os, em Mis são

Tran si tó ria, 1975.
Was hing ton, Ter ce i ro Se cre tá rio, 1977.
Was hing ton, Se gun do Se cre tá rio, 1978/79.
Was hing ton, Pri me i ro Se cre tá rio, 1980/81.
Ma pu to, Pri me i ro Se cre tá rio, 1981/83.
Ma pu to, Encar re ga do de Ne gó ci os, 1983.
Pa ris, Con se lhe i ro, 1989/92.
Roma, Mi nis tro-Con se lhe i ro (FAO), 1994
VI Ses são do Sub gru po Con sul ti vo de Co mér cio 

Bra sil/Esta dos Uni dos da Amé ri ca.
Was hing ton, 1979 (as ses sor).

Co mis são Mis ta Bra sil/Mo çam bi que, Ma pu to,
1982 (as ses sor).

Co mi tê de Con tri bu i ções da ONU, 1983/85
(mem bro).

XX Pe río do de Ses sões da CEPAL, Lima, 1984
(de le ga do).

XXXIX Assem bléia Ge ral das Na ções Uni das,
Nova York, 1984 (as ses sor).

XLI Re u nião Anu al Con jun ta das Assem bléi as
de Go ver na do res do FMI e do BIRD, Was hing ton,
1986 (de le ga do).

Re u niões do Gru po dos 24 (pa í ses em de sen -
vol vi men to) e do Co mi tê Inte ri no do FMI, Was hing ton, 
1987 (de le ga do)

Co mi ti va do Mi nis tro de Esta do da Fa zen da em
vi si ta aos Esta dos Uni dos da Amé ri ca, à Grã B re ta -
nha, à Fran ça, à Re pú bli ca Fe de ral da Ale ma nha, à
Su í ça, à Itá lia e ao Ja pão, 1987.

Co mi ti va do Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca
em vi si ta ao Peru, ao Mé xi co, à Ve ne zu e la e à Cos ta
Rica, 1987.

Co mi ti va do Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca na
re u nião de Oito Pre si den tes La ti no-Ame ri ca nos, Aca -
pul co, 1987.

Co mi ti va do Mi nis tro de Esta do na III Re u nião
do Me ca nis mo Per ma nen te de Con sul ta e Con cer ta -
ção Po lí ti ca, Pun ta del Les te, 1987.

Co mi ti va do Mi nis tro de Esta do em vi si ta ao Pa -
ra guai, 1987.

Co mi ti va do Se nhor Mi nis tro de Esta do das Re -
la ções Exte ri o res nas pos ses dos Pre si den tes Shan -
kar, do Su ri na me, Bor ja, do Equa dor, e Stro ess ner, do 
Pa ra guai, 1988.

Co mi ti va do Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca
nos en con tros com os Pre si den tes da Argen ti na e do
Uru guai, Ancho re na, 1988.

Co mi ti va do Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca
em vi si ta ofi ci al à Co lôm bia e à Bo lí via, 1988.

Co mi ti va do Se nhor Mi nis tro de Esta do das Re -
la ções Exte ri o res em vi si ta à Chi na e à Ve ne zu e la,
1988.

Co mi ti va do Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca na
II Re u nião de Pre si den tes La ti no-Ame ri ca nos, Pun ta
del Este, 1988.

Co mi ti va do Se nhor Mi nis tro de Esta do das Re -
la ções Exte ri o res na XVIII Assem bléia-Ge ral da OEA, 
El Sal va dor, 1988.

À dis po si ção do Co man dan te da UNAVEM,
Ango la, 1989.

Re u niões do Clu be de Pa ris para a re ne go ci a -
ção das dí vi das da Ni gé ria, 1990, Po lô nia, 1990, e



Zâm bia, 1992, e para o re es ca lo na men to da dí vi da do 
Bra sil, 1991 (de le ga do).

VIII, IX e XII Re u niões do Gru po Mer ca do Co -
mum, Mon te vi déu e Assun ção, 1992, 1993 e 1994
(de le ga do)

I e II Re u niões Extra or di ná ri as do Gru po Mer ca -
do Co mum do Mer co sul, Mon te vi déu e Assun ção,
1993 (de le ga do)

III e V Re u niões do Con se lho do Mer co sul, Mon -
te vi déu e Co lô nia, 1992 e 1994 (de le ga do)

Co mi ti va do Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca
em vi si ta ofi ci al à Argen ti na e ao Uru guai (1993)

Re u niões de Pla ne ja men to Po lí ti co e Eco nô mi -
co com a Índia, o Ja pão e a Chi na, em Nova De lhi, Tó -
quio e Pe quim, 1993 (mem bro da De le ga ção)

37ª a 40ª Ses sões do Co mi tê de Po lí ti cas e Pro -
gra mas do Pro gra ma Mun di al de Ali men tos, Roma,
1994/1995 (che fe ou sub che fe das De le ga ções)

I e II Ses sões Extra or di ná ri as e VI Ses são Re -
gu lar da Co mis são de Re cur sos Ge né ti cos da FAO,
Roma, 1994, 1995 e 1996 (che fe ou sub che fe das De -
le ga ções)

107ª a 111ª Ses sões do Con se lho da FAO,
Roma, 1994 a 1996 (sub che fe das De le ga ções)

21ª Ses são do Co mi tê de Pes cas da FAO,
Roma, 1995 (sub che fe da De le ga ção)

12ª Ses são do Co mi tê de Flo res tas da FAO,
Roma, 1995 (sub che fe da De le ga ção)

Re u niões Mi nis te ri a is da FAO so bre Pes cas e
Flo res tas, Roma, 1995 (de le ga do)

13ª Ses são do Co mi tê de Agri cul tu ra da FAO,
Roma, 1995 (sub che fe da De le ga ção)

60ª Ses são do Co mi tê de Pro du tos de Base da
FAO, Roma, 1995 (de le ga do)

54ª Ses são da Jun ta Exe cu ti va do FIDA, Roma,
1995 (de le ga do)

28ª Ses são da Con fe rên cia da FAO, Roma,
1995 (sub che fe da De le ga ção)

I e II Ses sões Re gu la res e I Ses são Anu al da
Jun ta Exe cu ti va do Pro gra ma Mun di al de Ali men tos,
Roma, 1996 (sub che fe da De le ga ção)

Re u nião Re gi o nal da Amé ri ca La ti na e do Ca rí -
be so bre Re cur sos Fi to ge né ti cos, Bo go tá, 1996 (che -
fe da De le ga ção)

XII Ses são Extra or di ná ria do Con se lho da
União Inter na ci o nal para a Pro te ção de No vas Va ri e -
da des Ve ge ta is (UPOV), Roma, 1996 (che fe da De le -
ga ção)

IV con fe rên cia Téc ni ca Inter na ci o nal so bre Re -
cur sos Fi to ge né ti cos, Le ip zig, 1996 (che fe da De le ga -
ção)

Co or de na dor de Co mu ni ca ção So ci al do Mi nis -
té rio da Fa zen da (1985/1987).

Ordem de Rio Bran co, Co men da dor, Bra sil.
Ordem do Mé ri to Na val, Co men da dor, Bra sil.
Ordem do Mé ri to Mi li tar, Ofi ci al, Bra sil.
Ordem do Mé ri to Ae ro náu ti co, Ofi ci al, Bra sil.
Ordem de Fran cis co de Mi ran da, II Clas se, Ve -

ne zu e la.
Ordem Na ci o nal do Mé ri to, Ofi ci al, Fran ça.
Edu ar do Pris co Pa ra i so Ra mos, Di re tor-Ge ral

do De par ta men to do Ser vi ço Exte ri or.

TAILÂNDIA

MAÇO INFORMATIVO

Se na do Fe de ral

Ju nho de 2001

De par ta men to da Ásia e Oce a nia
Di vi são da Ásia e Oce a nia – II

I – DADOS BÁSICOS:
SUPERFÍCIE: 513.115 Km²
POPULAÇÃO (EM MILHÕES):
2000— 61,94
1999— 61,66
1998— 61,47
DENSIDADE DEMOGRÁFICA:
CENTRAL (NÃO INCLUINDO A CAPITAL) –

137,8
SUL — 113,9
NORDESTE — 122,9
NORTE – 67,0
CAPITAL (BANGKOK) — 4.028,09 ha bi tan tes
RELIGIÃO:
BUDISTAS — 94,6%
MAOMETANOS – 4,6%
CRISTÃOS – 0,72%
OUTROS – 0,98%
MORTALIDADE INFANTIL: 4,06/1000 (1998)
POPULAÇÃO ECONOMICAMENTE ATIVA:

31,44 MILHÕES (2000)
DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇAO

EMPREGADA:
SETOR AGRÍCOLA – 14,15 MILHÕES (45%)
SETOR NÃO-AGRÍCOLA – 17,29 MILHÕES

(55%)



CRESCIMENTO DA POPULAÇÃO:
0,4% (2000)
0,3% (1999)
1,1% (1998)
DESEMPREGO:
3,6% (2000)
4,2% (1999)
4,4% (1998)
NÚMERO DE LEITOS DE HOSPITAL POR

1000 HABITANTES: 2,17 (1998) 
NÚMERO DE MÉDICOS POR 1000

HABITANTES: 0,23% (1999)
PRODUTO INTERNO BRUTO (PIB):
2000 — US$135,0 BILHÕES
1999 — US$123,7 BILHÕES
1998 — US$112,2 BILHÕES
RENDA PER CAPITA :
2000 — US$2.168
1999 — US$1.950
1998 — US$1.766
CRESCIMENTO DO PIB:
2000 — 4,2%
1999 — 4,1%
1998 – 10,4%
ORIGEM DO PIB:
1999
AGRICULTURA – 10,0%
INDÚSTRIA – 33,0%
CONSTRUÇÃO – 3,5%
SERVIÇOS – 54,4%
1998
AGRICULTURA -11,7%
INDÚSTRIA – 30,7%
CONSTRUÇÃO – 4,1%
SERVIÇOS – 53,5%
Obs: em ser vi ços es tão in clu í dos ban cos, trans -

por tes e co mu ni ca ções.
INFLAÇÃO:
2000 — 1,6%
1999 — 0,3%
1998 — 8,1%
MOEDA: BAHT (1 BAHT = 100 SATANGS)
TAXA DE CONVERSÃO (EM US$): 1.00 US$ =

40,16 BAHT (TAXA MÉDIA EM 2000)
INDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR

VARIAÇÃO PERCENTUAL):
2000 — 1,6%
1999 — 0,3%

1998 — 8,1%
COMÉRCIO EXTERIOR (MILHÕES DE

DÓLARES):
2000
EXPORTAÇÕES (FOB): 67.942
IMPORTAÇÕES (CIF): 62.423
SALDO: 5.519
To tal do in ter câm bio: 130.365
1999
EXPORTAÇÕES (FOB): 56.800
IMPORTAÇÕES (CIF): 47.529
SALDO: 9.271
To tal do in ter câm bio: 104.329
1998
EXPORTAÇÕES (FOB): 52.878
IMPORTAÇÕES (CIF): 40.643
SALDO: 12.235
To tal do in ter câm bio: 93.521
COMÉRCIO BRASIL-TAILÂNDIA (MILHÕES

DE DÓLARES):
2000
EXPORTAÇÕES (CIF): 254,58
IMPORTAÇÕES (FOB): 177,53
SALDO:  77,05
To tal do Inter câm bio: 432,11
1999
EXPORTAÇÕES (CIF): 245,29
IMPORTAÇÕES (FOB): 96,80
SALDO — 148,49
To tal do in ter câm bio: 342,09
1998
EXPORTAÇÕES (CIF): 160,55
IMPORTAÇÕES (FOB): 150,76
SALDO: 9,79
To tal do in ter câm bio: 311,31
Fon tes:
(1) Key Eco no mic Indi ca tors, Bank of Tha i land,

Ja nu ary 2001;
(2) BOI Invest ment Re vi ew, Bo ard of Invest ment

of Tha i land, March 2001 – www.boi.go.th;
(3) Na ti o nal Sta tis ti cal Offi ce – www.nso.go.th;
(4) Na ti o nal Eco no mic and So ci al De ve lop ment

Bo ard (NESDB) – www.boi.go.th; e
(5) De part ment of Bu si ness Eco no mics –

www.moc.go.th/thai/dbe.
II — EVOLUÇÃO HISTÓRICA:
O pri me i ro re i no ta i lan dês uni fi ca do data do sé -

cu lo XII. Nos sé cu los se guin tes, sua he ge mo nia che -
gou a al can çar re giões da Ma lá sia e do Impé rio



Khmer, res pec ti va men te ao sul e a les te. A ca pi tal tor -
nou-se Bang kok em 1767, quan do os bir ma ne ses sa -
que a ram a an ti ga ca pi tal, Ayutt ha ya. No sé cu lo XIX,
os rei si a me ses Mon go kut (1851-1868) e Chu la long -
kom (1868-1910) im pe di ram que o país se trans for -
mas se em co lô nia eu ro péia. A mo nar quia cons ti tu ci o -
nal foi es ta be le ci da em 1932 e nas qua tro dé ca das
se guin tes o país foi go ver na do por mi li ta res, até o le -
van te que de pôs o úl ti mo lí der mi li tar em 1973. Se gui -
ram-se go ver nos ci vis en tre me a dos por gol pes mi li ta -
res qua se sem pre não-san gren tos ins ta u ra do res de
re gi mes de cur ta per ma nên cia, em um pro ces so de
cres cen te dis tan ci a men to dos mi li ta res do po der. O
país en fren ta ago ra o de sa fio de con so li dar a de mo -
cra cia. A nova Cons ti tu i ção, a dé ci ma-sex ta des de
1932 e apro va da em no vem bro de 1997, de ter mi na
que tan to de pu ta dos quan to se na do res se rão ele i tos
por sis te ma pro por ci o nal; an te ri or men te, os se na do -
res eram in di ca dos pelo Rei.

III – ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA:

A Ta i lân dia é uma mo nar quia cons ti tu ci o nal. O
Che fe de Esta do é o Rei Bhu mi bol Adul ya dej (Rama
IX), en tro ni za do em 1946.

O país se di vi de em 7 re giões. O Par la men to é
bi ca me ral: o Se na do é com pos to por 200 mem bros
ele i tos pelo voto di re to, com man da to de seis anos; a
Casa dos Re pre sen tan tes com 500 mem bros, sen do
400 ele i tos pe los le gis la ti vos re gi o na is e 100 pelo
voto di re to, com man da to de 4 anos.

IV — CONJUNTURA POLÍTICA:

As ele i ções de 2001:

O par ti do “Thai Rak Thai” (Ta i lan de ses Amam
Ta i lan de ses), fun da do há apro xi ma da men te dois
anos pelo Pri me i ro-Mi nis tro Thak sin Shi na wa tra, foi o
gran de vi to ri o so das ele i ções ge ra is de 6 de ja ne i ro
de 2001. Pela pri me i ra vez na his tó ria da Ta i lân dia,
uma agre mi a ção po lí ti ca lo grou uma vi tó ria ele i to ral
que lhe ga ran te mais de 50% dos as sen tos no Par la -
men to. Os Thai Rak Thai con quis ta ram 257 das 500
ca de i ras na Casa dos Re pre sen tan tes, de i xan do aos
De mo cra tas, par ti do do en tão Pri me i ro-Mi nis tro Chu -
an Le ek pai, re pre sen ta ti vo das for ças mais tra di ci o -
na is da po lí ti ca do país, 127 ca de i ras. O “Chart Thai”
(Na ção Ta i lan de sa) ob te ve 39 ca de i ras, o Nova Aspi -
ra ção, 35, o “Chart Pat ta na” 29, o “Se rit ham” 11 e o
Ação So ci al e o “Ras sa dom” um re pre sen tan te cada.

O Pri me i ro-Mi nis tro Thak sin, no en tan to, ape sar 
da se gu ra ma i o ria par la men tar, mon tou um Go ver no
que con ta com a pre sen ça de ex po en tes de ou tras
for ças

po lí ti cas, in clu si ve pela ne ces si da de de res pal -
do em face do pró xi mo jul ga men to, pela Cor te Cons ti -
tu ci o nal, de acu sa ções de fal si da de em de cla ra ções
de ren da do mi li o ná rio das te le co mu ni ca ções que
cor rem na Co mis são Na ci o nal con tra a Cor rup ção.
Em re la ção a isso, es pe ra-se que a vi tó ria ele i to ral ex -
pres si va in flu en cie no jul ga men to da ques tão, mas
pesa, ain da, so bre o novo Go ver no, o ris co da im pug -
na ção.

En tre alguns investidores estrangeiros ocidentais
substancia-se o temor, provavelmente excessivo, de que
a administração Thaksin venha mobilizar as massas no
intento de propor a revisão de compromissos do país
com os credores internacionais, particularmente o FMI e
o Banco Mundial. Aqueles que professam essa posição
de desconfiança alegam que o Primeiro-Ministro, por
seus vínculos estreitos com industriais e banqueiros
locais, pode buscar favorecer os setores de característica 
mais nitidamente nacional ou sub-re gional, através de
um retardamento no processo de liberalização da
economia. Contribuem para essa posição os sinais de
exacerbação do nacionalismo tailandês, principalmente
en tre as muitas lideranças empresariais locais que
teriam perdido terreno nos últimos anos.

Evo lu ção re cen te:
A política interna da Tailândia, desde o início do

atual governo, se caracteriza pela ameaça de
cassação do Primeiro-Ministro. Note-se, aliás, que foi
eleito com expressiva maioria quando já se sabia que
seus direitos políticos poderiam ser suspensos por
cinco anos. Este é o veredicto que a Comissão Nacional 
de Luta con tra a Corrupção recomendou que a Corte
Constitucional, competente para a causa, acate.
Thaksin Shinawatra é acusado de ocultar, pela
transferência fraudulenta de ações de sua propriedade
para familiares e servidores domésticos, parte de seus
bens quando assumiu funções ministeriais em 1997.

Em 18 de ju nho de 2001, o Pri me i ro-Mi nis tro
Thak sin Shi na wa tra com pa re ceu pes so al men te pela
pri me i ra vez à Cor te Cons ti tu i ci o nal para a úl ti ma au -
diên cia de seu pro ces so por ocul ta ção de bens. Re co -
nhe ceu ter er ra do em suas de cla ra ções de bens de
1997, mas afir mou que não agiu de má-fé. Não apre -
sen tou à Cor te, po rém, nada além do que seus ad vo -
ga dos já ha vi am sub me ti do à Jus ti ça. A pena, que de -
ve rá ser de ci di da pro xi ma men te, que po de rá ser de
cin co anos de sus pen são dos di re i tos po lí ti cos.

Não se sabe, en tre tan to, qual se ria o com por ta -
men to de Thak sin caso a Cor te Cons ti tu ci o nal sus -
pen da seus di re i tos po lí ti cos. Já se ma ni fes tou com
con for mis mo e re sig na ção em face des sa hi pó te se.
Sabe-se ao mes mo tem po que po de ria, como al guns



de seus pró xi mos já fi ze ram sa ber, con tes tar em cor -
tes co muns uma even tu al con de na ção da Cor te
Cons ti tu ci o nal. Este se ria um pro ces so lon go e com -
pli ca do, por ser iné di to, mas não im pos sí vel. Te ria, en -
tre tan to, que se li cen ci ar e o país não es ca pa ria ao
mes mo pro ble ma de ins ta bi li da de po lí ti ca.

V — COMPOSIÇÃO DO GOVERNO
(18-2-2001) E CURRÍCULOS DOS PRINCIPAIS
DIGNITÁRIOS:

Pri me i ro-Mi nis tro:
Thak sin Shi na wa tra (Par ti do Ta i lan de ses Amam 

Ta i lan de ses – Thai Rak Thai)
Vice-Pri me i ros-Mi nis tros:
Gen Cha va lit Yong cha i yudh (Par ti do da Nova

Aspi ra ção)
Su wit Khun kit ti (Ta i lan de ses Amam Ta i lan de -

ses)
Pi tak Intra vi ta ya nant (Ta i lan de ses Amam Ta i lan -

de ses)
Pong pol Adi rek sarn (Ta i lan de ses Amam Ta i lan -

de ses)
Dej Boon-long (Par ti do da Na ção Ta i lan de sa –

Chart Thai)
Mi nis tros Adjun tos ao Ga bi ne te do Pri me i ro-Mi -

nis tro (sem-pas ta)
Kra sae Cha na wong (Nova Aspi ra ção)
Gen Tharn ma rak Israng ku ra Na-Ayu ta ya (Ta i -

lan de ses Amam Ta i lan de ses)
Ja tu ron Cha i sang (Ta i lan de ses Amam Ta i lan de -

ses)
Som sak Thep su tin (Ta i lan de ses Amam Ta i lan -

de ses)
Agri cul tu ra e Co o pe ra ti vas:
Chu chi ef Harn sa wad (Ta i lan de ses Amam Ta i -

lan de ses)
Vice-Mi nis tros:
Pra pat Pan ya cha ti rak (Ta i lan de ses Amam Ta i -

lan de ses)
Na tee Khlib tong (Na ção Ta i lan de sa)
Inte ri or:
Pu ra chai Pi um som bun (Ta i lan de ses Amam Ta i -

lan de ses)
Vice-Mi nis tros:
Som bat Utha i sang (Ta i lan de ses Amam Ta i lan -

de ses)
Sora-at Klin pra to om (Ta i lan de ses Amam Ta i lan -

de ses)
De fe sa:
Gen Cha va lit Yong cha i yudh (Nova Aspi ra ção)
Vice-Mi nis tro:

Gen Yut ha sak Sa si prap ha (Ta i lan de ses Amam
Ta i lan de ses)

Fi nan ças:
Som kit Cha tu si pi tak (Ta i lan de ses Amam Ta i lan -

de ses)
Vice-Mi nis tros:
Su chat Ja o vi sid ha (Ta i lan de ses Amam Ta i lan -

de ses)
Va rat hep Ra ta na korn (Ta i lan de ses Amam Ta i -

lan de ses)
Ne gó ci os Estran ge i ros:
Su ra ki art Sat hi rat hai (Ta i lan de ses Amam Ta i -

lan de ses)
Edu ca ção:
Ka serm Wa ta na chai (Ta i lan de ses Amam Ta i lan -

de ses)
Vice-Mi nis tro:
Jam long Krut kun to de (Ta i lan de ses Amam Ta i -

lan de ses)
Assun tos Uni ve  rsi tá ri os:
Sut ham Sa eng pra tum (Ta i lan de ses Amam Ta i -

lan de ses)
Ciên cia, Tec no lo gia e Meio Ambi en te: Son ta ya

Kun plo me (Na ção Ta i lan de sa)
Jus ti ça:
Pong thep Thep kan cha na (Ta i lan de ses Amam

Ta i lan de ses)
Co mér cio:
Adi sai Bod ha ra mik (Ta i lan de ses Amam Ta i lan -

de ses)Vice-Mi nis tro:
Su varn Va la i sat hi en (Ta i lan de ses Amam Ta i lan -

de ses)
Tra ba lho e Bem-Estar So ci al:
Dej Boon-long (Na ção Ta i lan de sa)
Vice-Mi nis tro:
La da wan Wong sri wong (Ta i lan de ses Amam Ta i -

lan de ses)
Sa ú de Pú bli ca:
Su da rat Ke yu rap hun (Ta i lan de ses Amam Ta i -

lan de ses)
Vice-Mi nis tro:
Su ra pong Su eb won glee (Ta i lan de ses Amam

Ta i lan de ses)
Indús tria:
Su ri ya Ju en grun gru ang kij (Ta i lan de ses Amam

Ta i lan de ses)
Vice-Mi nis tro:
Pi chet Sat hi ra cha val (Nova Aspi ra ção)
Trans por te e Co mu ni ca ções:



Wan ni u ha mad no or Mat ha (Nova Aspi ra ção)
Vice-Mi nis tros:
Pra cha Ma le e nont (Ta i lan de ses Amam Ta i lan -

de ses) Pong sa korn La o ha vi chi en (Na ção Ta i lan de sa)
O Pri me i ro-Mi nis tro Thak sin Shi na wa tra e as

Cor po ra ções Shin: O tyco on da tec no lo gia de pon ta é
re pre sen ta ti vo da saga da co mu ni da de chi ne sa na
Ta i lân dia. Seu avô co mer ci a va ma de i ras, ar roz e sal;
seu pai con cen trou-se nos te ci dos, des ta can do-se
como fa bri can te das ex clu si vas se das Shi na wa tra. O
neto ven ceu nas con ces sões go ver na men ta is de ser -
vi ços de te le co mu ni ca ções, aban do nan do, en tão, a
car re i ra po li ci al pre pa ra da com es me ro, in clu si ve aca -
dê mi co — Thak sin dou to rou-se em cri mi no lo gia pela
Uni ver si da de Esta du al Sam Hous ton, no Te xas. Daí
vêm suas re la ções pri vi le gi a das com a fa mí lia Bush,
por in ter mé dio de quem a mu lher e ele ob ti ve ram a re -
pre sen ta ção da IBM.

Thak sin Shi na wa tra foi o fun da dor das Cor po ra -
ções Shin, cuja pre si dên cia é exer ci da por seu ir mão,
Pa yap Shi na wa tra. As 33 sub si diá ri as for ma do ras das 
Cor po ra ções Shin cons ti tu em o ter ce i ro con glo me ra -
do eco nô mi co do país, pre ce di das pe las pro pri e da -
des da Co roa Real e pelo Gru po CP (Cha ro en Pokp -
hand, a que é vin cu la do o Mi nis tro Pi tak Intra wit ya -
nunt — ver aba i xo).

Ga bi ne te Thak sin:

O Mi nis té rio é com pos to por 38 mem bros, en tre
Mi nis tros e Vice-Mi nis tros. Qu a se to dos são do Thai
Rak Thai, a agre mi a ção ven ce do ra no ple i to de 6 de
ja ne i ro de 2001. A com po si ção do Ga bi ne te tem, tam -
bém, al guns im por tan tes no mes em con ti nu i da de da
ad mi nis tra ção an te ri or, egres sos das agre mi a ções
Par ti do do De sen vol vi men to da Ta i lân dia e Nova
Aspi ra ção (do Ge ne ral Cha va lit Yong cha i yudh). O Pri -
me i ro-Mi nis tro Thak sin Shi na wa tra ocu pa o car go as -
ses so ra do por cin co Vice-Pri me i ros-Mi nis tros, um
znner cir cle“ re pre sen ta ti vo dos prin ci pa is acor dos
po lí ti cos da com po si ção.

Des ta cam-se, a se guir, al gu mas des sas per so -
na li da des po lí ti cas.

Ge ne ral Cha va lit Yong cha i yudh, re pre sen ta ti vo
do Par ti do Nova Aspi ra ção, pela ter ce i ra vez, ocu pa o
car go de Mi nis tro da De fe sa, o qual acu mu la com o de 
Vice-Pri me i ro-Mi nis tro. Ele foi, em 1996-1997, o Pri -
me i ro-Mi nis tro em cu jas mãos es tou rou a cri se fi nan -
ce i ra do sis te ma glo bal de mer ca do na Ásia.

O Mi nis té rio dos Ne gó ci os Estran ge i ros fi cou ao 
en car go de Su ra ki at Sat hi rat hai, ad mi nis tra dor ex pe ri -
en te e fi gu ra ex po nen ci al en tre os jo vens do Thai
RakT hai, mas que já exer ce ra fun ções de Mi nis tro

das Fi nan ças e as sis ten te do Che fe do Go ver no para
as sun tos eco nô mi cos e di plo má ti cos. Con si de ra-se,
en tre tan to, que Pi takIntra wit ya nunt per ma ne ce rá in -
flu en ci an do as de ci sões de po lí ti ca ex ter na, es pe ci al -
men te nos te mas eco nô mi cos.

O ex-Vice-Mi nis tro dos Ne gó ci os Estran ge i ros
Pi tak Intra wit ya nunt é um nome-cha ve, de con ti nu i da -
de, da ad mi nis tra ção an te ri or, o qual aca bou por ser
in di ca do para Vice-Pri me i ro-Mi nis tro do Go ver no Shi -
na wa tra. O Se nhor Pi tak Intra wit ya nunt é per so na li da -
de re pre sen ta ti va das eli tes do gru po ét ni co chi nês.
Li de ran ça re cep ti va ao in cre men to das re la ções com
o Bra sil, foi con de co ra do com a Ordem do Cru ze i ro do 
Sul, em 7-9-2000, e já vi si tou o país como Vice-Mi nis -
tro dos Ne gó ci os Estran ge i ros, em se tem bro de 1997. 
Na vida pri va da, é li ga do a um dos es ta men tos cor po -
ra ti vos mais po de ro sos da Ta i lân dia, o CP (Cha ro en
Pokp hand Group Co. Ltd.), com mais de US$2,5 mi -
lhões in ves ti dos na Chi na e ra mi fi ca ções no Bang kok
Bank, de ma triz ori gi nal na et nia sino-ta i lan de sa.

Som kid Ja tus ri pi tak, Mi nis tro das Fi nan ças: em
de cla ra ções pres ta das logo após as su mir o car go, o
Mi nis tro Ja tus ri pi tak afir mou que pre ten de ali vi ar a re -
gu la ção ban cá ria, a fim de fa cul tar mais cré di tos e in -
cen ti vos da rede va re jis ta. Em en con tro com ex po en -
tes da as so ci a ção de ban que i ros, pro me teu in ves ti -
men to em edu ca ção e es pe ci a li za ção de
mão-de-obra, além de apo io à pe que na em pre sa.
Anun ci ou vi si tas à Chi na e ao Ja pão e en con trou-se
com o re pre sen tan te lo cal do FMI. Re ve lou que irá
pro mo ver o re es ca lo na men to da dí vi das pú bli ca e pri -
va da, com vis tas a di mi nu ir o vo lu me dos em prés ti -
mos in sol ven tes. Pro me teu co lo car o dé fi cit or ça men -
tá rio aba i xo de 5%. Re i te rou a dis po si ção do novo Go -
ver no de fi nan ci ar a agro pe cuá ria e a pes ca, o que
pre ten de re a li zar com cré di tos ex ter nos.

VI _ CONJUNTURA ECONÔMICA:
Os indicadores econômicos da Tailândia

mostram que o país já se recuperou da crise cambial
de 1997. Não obstante, como resultado da continuada 
crise econômica japonesa e da desaceleração da
economia norte-americana, as autoridades do país
se viram forçadas a rever as taxas de crescimento da
economia previstas para 2001, em meio ponto
percentual para baixo. Assim, ao invés dos 4 ou 4,5%
esperados, o governo já se contentaria com um
crescimento en tre 3,5 e 4%, embora as expectativas
de vários analistas sejam ainda inferiores em meio
ponto de percentagem.

As estatísticas de 2000 ainda não estão
concluídas, mas estima-se que o crescimento tenha
sido um pouco acima de 4%, especialmente por



causa da queda verificada no último trimestre do ano,
quando se situou em 3,1%. Cálculos do Banco de
Desenvolvimento da Ásia são, entretanto, menos
otimistas e avaliam o crescimento do ano pas sa do em 
apenas 3,5% , a mesma percentagem, aliás, prevista
também para 2001.

Na realidade, além da conjuntura internacional
desfavorável, verifica-se hoje na Tailândia um clima
de expectativa decorrente de dois fatoresa:

a) a interrogação sobre a duração do atual
Governo e

b) a espera de melhores definições quanto ao
rumo do Governo, isto é, a elaboração de uma
verdadeira política econômica.

Se gun do o Pri me i ro-Mi nis tro, o mo de lo eco nô mi co
dos ti gres asiá ti cos ter-se-ia es go ta do. A Ta i lân dia não
mais se con ten ta ria em se trans for mar em pla ta for ma ba -
ra ta e po lu i da de ex por ta ção das in dús tri as que pa í ses
mais de sen vol vi dos não de se jam em seus ter ri tó ri os.
Como não há pro pri e da de in te lec tu al acu mu la da no país
que for ne ça al ter na ti va a esse mo de lo de cres ci men to tão
bem su ce di do en tre os anos 1980 até 1997, o Go ver no
es ta ria es tu dan do ou tras es tra té gi as de de sen vol vi men to.

Até o presente momento suas diretrizes sobre a
política econômica se resumem à redução das
importações, com campanha de incentivo ao
consumo de produtos tailandeses, do aumento das
exportações, sem, contudo, instrução específica a
respeito, e às medidas de promoção do tu ris mo. Em
1990 o país atraiu 3,3 milhões de visitantes e teve
receita de US$4,4 bilhões; em 2000 foram 9,5 milhões 
de turistas e a receita foi de US$6,4 bilhões. O chefe
do Governo espera poder alcançar 20% de aumento
no ano em curso, o que pareceria pouco realista,
apesar da boa in fra-estrutura turística e do relativo
sucesso do país em atrair visitantes.

VII — POLÍTICA EXTERNA TAILANDESA:
Aspectos gerais:
Com o fim da Guerra Fria, e afastada a ameaça

de vir a se tornar ”o próximo dominó a cair“, a
Tailândia teve de redefinir sua forma de inserção nos
cenários re gional e internacional, baseada
anteriormente no papel geoestratégico que
desempenhava na política norte-americana de
contenção do comunismo no Sudeste asiático.

Uma das prioridades permanentes da política
externa da Tailândia consiste em procurar manter
relações cordiais com os países vizinhos, em es pe -
cial Camboja, Laos e Mianmar, a fim de solucionar
conflitos de fronteiras ainda existentes e reduzir áreas 
de atrito que dificultam o avanço da cooperação bi lat -

eral. A Tailândia, que tradicionalmente sempre viu a
antiga Indochina francesa e a Birmânia como zonas
de sua influência direta, pretende agora assumir o
papel de centro irradiador (re gional hub) em termos
de comércio e investimentos direcionados aos novos
mercados emergentes da sub-região.

A Tailândia e seus vizinhos: o problema das
fronteiras:

A política de segurança re gional da Tailândia
tem mantido, historicamente, um padrão de
ambigüidade. Com efeito, a política externa
rigorosamente pragmática é uma constante na
história tailandesa. Envolvendo, in clu sive, a
disposição concessiva de pactuar com vetores
estrangeiros, desde Luís XIV, essa política
tornar-se-ia característica a partir do século XIX, com
o acordo Bowring de comércio preferencial com a
Inglaterra, em vigor até os anos 30 do século pas sa -
do, substituído pelo tratado de aliança com o Império
nipônico, em 1940-1 e, com a derrota deste, logo pelo
celebrado com os EUA.

A Tailândia não tem limites definitivamente
demarcados com os quatro países com que faz
fronteira, e as soberanias marítimas sobrepostas com 
a Malásia, o Vietnã e o Camboja pautam-se em
ajustes não retomados em sua totalidade depois da
partida das potências colonialistas beligerantes. Du -
rante a Segunda Guerra Mundial, a política de
suporte oportunista às potências imperialistas
hegemônicas a cada momento valeu ao país a
anexação de porções consideráveis do Camboja,
Laos, Mianmar e Malásia.

A política externa sob o Governo Thaksin
Shinawatra:

A política externa da Tailândia ainda não
apresentou grandes modificações no governo de
Thaksin Shinawatra. O Ministro dos Negócios
Estrangeiros já realizou algumas viagens, que se
podem definir como de estabelecimento de contatos
e de exploração de possibilidades de cooperação.
Além da viagem a San ti ago, para participar da
Primeira Reunião Min is te rial do Fórum de
Cooperação América Latina-Ásia do Leste
(FOCALAL), em março pas sa do, e de sua escala de
re torno em Paris, esteve em Beijing, Tóquio, Kuala
Lumpur, Hanói e Iangon, para reunião in for mal com
colegas da ASEAN e contatos bilaterais.

A plataforma eleitoral de Thaksin Shinawatra
não continha definições sobre temas externos, que
aliás nunca empolgaram um país acostumado há
meio século a integrar uma estreita aliança com os
EUA e de participar como um peão no tabuleiro



internacional de xadrez. Com o fim da Guerra Fria,
deixou de haver dividendos a se retirarem dessa
aliança. Desagrada, ademais, à opinião interna
verificar que a China, o gigante comunista quase
inimigo, atraia investimentos e negócios que se
esperava coubessem aos mais fiéis ami gos.

Relação com os Estados Unidos:
A presença de G.W.Bush na Casa Branca é

mais favorável, em princípio, a Thaksin Shinawatra do 
que aos antigos governos do PD de Chuan Leekpai,
bastante ligados aos Democratas americanos.
Shinawatra é, além dis so, sócio da família Bush.

Historicamente, a Tailândia desempenha o
papel de ”aliada estratégica“ dos Estados Unidos na
Indochina. Quando da fundação da República Pop u -
lar da China, em 1949, Henry Tru man já decidia que a
Tailândia seria cen tral para a política norte-americana 
na Indochina. Devendo a preservação de sua
soberania a Wash ing ton ao término da II Guerra -
porque no início do conflito mundial se aliara ao Japão 
e declarara hostilidades às duas maiores potências
ocidentais - em 1944-5 a Tailândia passou a apoiar
incondicionalmente os Estados Unidos.

A política interna do país seguiu os imperativos
e oportunidades desse alinhamento internacional:
salvo em períodos fugazes de aberturas e governos
eleitos, en tre 1947 e 1992 o país repetiria a
experiência de gestões ditatoriais dos anos 30 e 40,
desta feita com apoio norte-americano. Assim,
militares que combateram ao lado dos japoneses,
ess es facultando-lhes a anexação de porções
consideráveis da Birmânia (Mianmar), Malásia,
Camboja e Laos, substituiram o Japão pelos Estados
Unidos.

Du rante a Guerra Fria e a Guerra do Vietnã, os
tailandeses, que já haviam combatido na Coréia,
cederam seu território ao Pentágono e à CIA,
despachando quase 20 mil soldados e civis para o
Vietnã do Sul. Deram apoio logístico e humano aos
americanos no Camboja e Laos e consolidaram a
aliança com Wash ing ton. Viveram no país, du rante o
conflito, cerca de 64 mil oficiais, praças, funcionários
do Departamento de Defesa e agentes secretos dos
EUA.

Relações com a República Pop u lar da China:
A primeira visita oficial do Ministro dos Negócios 

Estrangeiros da Tailândia foi à China, de 23 a 27 de
março de 2001. Na ocasião, o Presidente Jiang
Zemin, que recebeu o Ministro Sathirathai em
companhia do Chanceler Tang Jiaxuan, classificou o
relacionamento en tre os dois países como modelar,

recordando sua visita à Tailândia em 1999 e a da
Rainha Sirikit à China em outubro de 2000, e
evocando, como laço adicional, o fato de a Princesa
Maha Chakri ser aluna da Universidade de Pequim.

O comércio en tre a China e a Tailândia teve no
ano 2000 um notável incremento de 57% em relação
ao ano an te rior, representando US$2.24 bilhões de
exportações (principalmente têxteis, mas incluindo
também equipamento e ma te rial militar) e US$4.38
bilhões de importações, com prin ci pal participação de 
arroz, segundo da dos da alfândega chinesa. Há
investimentos chineses em obras de in fra-estrutura
na Tailândia. Um dos temas que concentra
veladamente a preocupação do lado chinês é o tráfico 
de entorpecentes operado por redes tailandesas, que 
atingiria a China através de Mianmar.

A re la ção com a Chi na é cen tral para a in ser ção
da Ta i lân dia na re gião. Não bas tas se o in con tor ná vel
peso po lí ti co e eco nô mi co da Chi na no Su des te Asiá ti -
co, são con si de rá ve is os in te res ses eco nô mi cos com -
par ti lha dos en tre se to res em pre sa ri a is dos dois pa í ses,
e no tó rio o pa pel pre pon de ran te do gru po so ci al de ori -
gem chi ne sa na eco no mia ta i lan de sa. Se gun do The
Eco no mist, 14% dos ta i lan de ses afir mam ter an ces tra -
li da de chi ne sa. Em Bang kok, mais de 70% da po pu la -
ção é con si de ra da de ori gem chi ne sa. Os da dos de mo -
grá fi cos a esse res pe i to per de ram a cu ra ci da de nos úl ti -
mos anos em vir tu de da po lí ti ca de as si mi la ção ét ni ca
se gui da por su ces si vos go ver nos des de 1940.

ASEAN — Associação das Nações do Sudeste
Asiático

Não resta dúvida de que os maiores esforços da 
política externa tailandesa se concentram na região,
isto é, en tre os parceiros da ASEAN, entidade
fundada em Bang kok, em 1967. Entretanto, as
perspectivas não são as melhores en tre estes. A
Tailândia jamais conseguiu ter relações privilegiadas
com seus vizinhos imediatos. Com todos estes seus
limites geográficos não foram sequer até hoje
estabelecidos em caráter permanente e fi nal.
Nenhuma das fronteiras foi ainda totalmente
delimitada.

Verifica-se que a Chancelaria tailandesa vê com 
cautela as relações com Indonésia e Filipinas, por
causa de tensões internas em ambos os países.
Quanto ao Vietnã, existe efetivamente à vontade
política de estreitar relações, como in dica a recente
viagem do Primeiro-Ministro a Hanói, acompanhado
de importante delegação empresarial. Existe a
expectativa de que empresas tailandesas possam
participar da abertura econômica daquele país. Em
termos concretos, entretanto, além da importância do



gesto, parece ter apenas causado como resultado o
possível entendimento sobre medidas de
sustentação do preço do arroz.

Malásia

Com a Malásia, um dos países visitados pelo
novo Ministro do Ex te rior, persiste o problema
causado pela volta atrás da Tailândia na já acordada
venda de gás nat u ral. A construção do gasoduto está
paralisada por causa da oposição de movimentos
ecologistas, que ameaçam até lançar campanha de
sabotagem, mas sobretudo em razão do menor
crescimento do consumo de energia desde a crise de
1997. Este tema foi o mais sensível na agenda do
ministro em Kuala Lumpur. O Governo tailandês
prometeu finalizar em poucos meses o estudo de
alternativas menos invasivas ao meio-ambiente e,
portanto, mais aceitáveis para atravessar região
privilegiada de desenvolvimento turístico. No que se
refere ao movi men to separatista de províncias de
maioria muçulmana, recebeu a promessa de que a
Malásia não daria cobertura ou asilo a membros de
movimentos secessionista e terroristas.

Camboja:
As relações com o Camboja não mais se

encontram no clima de hostilidade latente que quase
sempre prevalece en tre os dois países. Não há laços
fortes de amizade en tre as duas famílias reinantes,
como seria de se esperar por serem ambas fiéis ao
budismo. Prevalece atualmente o desinteresse
aparente de um país pelo outro.

Laos:
O Laos é per ce bi do de ma ne i ra di fe ren te na Ta i -

lân dia. Os po vos são et ni ca men te mais pró xi mos. As
duas lín guas são mu i to pa re ci das. A ma i o ria dos ta i -
lan de ses acre di ta que se não ti ves se ha vi do o co lo ni -
a lis mo fran cês na Indo chi na o Laos se ria hoje par te
in te gran te des te país. A pe que na den si da de de mo -
grá fi ca, as ri que zas na tu ra is de seu ter ri tó rio e o ma i -
or de sen vol vi men to re la ti vo da Ta i lân dia acon se lham
uma po lí ti ca mais cu i da do sa que pos sa per mi tir ma i or 
pro je ção ge o grá fi ca para as em pre sas ta i lan de sas
quan do se abran da rem as con di ções de or to do xia co -
mu nis ta. O diá lo go bi la te ral, en tre tan to, está lon ge de
al can çar fase de fluên cia, por não es tar a Ta i lân dia
com pran do a ener gia hi dro e lé tri ca que se ha via com -
pro me ti do an tes de 1997 e por ter até hoje re cu sa do a 
en tre gar os ci da dãos de du pla na ci o na li da de acu sa -
dos de ata car pos to de fron te i ra.

Mianmar:
Mianmar é atualmente um dos temas mais

delicados da diplomacia tailandesa. As relações

bilaterais se deterioraram sensivelmente desde 1999. O
próprio Primeiro-Ministro cogitou de ir a Iangon pouco
após ter assumido o cargo, no que foi desaconselhado.
Foi resolvido então que o primeiro emissário seria o
Vice-Primeiro-Ministro, chefe da pasta da Defesa, Gen -
eral Chavalit, ex-Primeiro-Ministro e notório amigo do
país vizinho, onde teria importantes interesses
financeiros. Estima-se, entretanto, na Tailândia, que
tenha sido propositadamente ofendido, pois enquanto o
Gen eral Chavalit ainda se encontrava naquela cap i tal, o
porta-voz da Junta anunciava oficialmente que o país
estava sob bombardeio tailandês.

Desde então as tensões bilaterais têm crescido
de maneira alarmante. A imprensa sensacionalista de 
Bang kok chegou a aventar a possibilidade de guerra.
Aparentemente o Gen eral Wattanachai, comandante
do III Exército (fronteira norte) seria adepto da linha
dura con tra o país vizinho e estaria sendo contido
pelo Gen eral Chavalit, embora haja nesta data forças
do exército de Mianmar ocupando posições en tre
500m e 1km dentro do território tailandês. A imprensa
registra grande descontentamento de militares de
diversas patentes, in clu sive do Gen eral Surayud
Chulanont, Comandante-em-Chefe do Exército con tra a
moderação do Ministro da Defesa neste caso. Note-se
que a desavença pública de militares de alta patente
neste país é coisa rara, pois as forças são formadas
dentro de quadros rígidos de disciplina e hierarquia.

Visita de Thaksin a Iangon:
Vencendo resistências dentro de seu próprio

Gabinete, o Primeiro Ministro da Tailândia visitou
oficialmente Mianmar de 19 a 20 de junho de 2000,
acompanhado de comitiva altamente expressiva de
seis ministros. A visita parece indicar uma
normalização do diálogo bi lat eral, após as tensões
dos últimos meses. Divulgou-se comunicado conjunto 
ao fi nal da visita, que registra o desejo das par tes de
convocar diversos comitês bilaterais: de fronteiras, de
desenvolvimento de regiões contíguas, de
demarcação e de cooperação bi lat eral, que não se
reúnem desde 1997. O documento refere-se também
à determinação dos Governos em combater o tráfico
de drogas. Foi ainda decidida a abertura dos três
postos de fronteira fechados desde fevereiro de 2001.

Temas multilaterais:
Direitos humanos:
O último prisioneiro político detido, ainda dos

levantes de 1973-6, foi liberado em 1996. As
liberdades civis são pela primeira vez explicitamente
garantidas, pela nova Constituição, promulgada em
1997. A extinção de uma antiga proibição le gal a que
funcionários públicos formassem sindicatos foi



aperfeiçoamento importante dos direitos trabalhistas
no país.

Não obstante os recordes considerados
positivos na região, o país foi, em 2000, sufragado
pela primeira vez pela Comissão de Direitos
Humanos da ONU. A corrupção militar e policial,
aliada ao narcotráfico e à exploração sex ual, in clu sive 
de menores, afetam decisivamente o país na área de
direitos humanos. Além dis so, o trabalho infantil é
generalizado, e há al tos índices de prostituição,
estimulados pelo tu ris mo sex ual. O país detém os
maiores índices de contaminação por HIV de toda a
Ásia.

Segurança re gional e desarmamento:
A Tailândia promoveu o Tratado de criação da

Zona Livre de Armas Nucleares do Sudeste Asiático
(SEANWFZ), assinado em Bang kok a 15-12-95 pelos 
países da ASEAN. O Tratado que cria a SEANWFZ
proíbe a aquisição, produção posse e
estacionamento de armas nucleares ou quaisquer
dispositivos nucleares explosivos. Proíbe,
igualmente, o despejo de rejeitos e materiais
radioativos no mar. Deixa a critério do Estado-parte a
permissão de aportamento de navios e de pouso de
aviões estrangeiros equipados com armas nucleares.

Reforma da ONU:
A Tailândia advoga abrangente e uni ver sal

reforma do sistema das Nações Unidas, colocando
grande ênfase nos esforços de coordenação de todas 
as iniciativas nesse sentido. No que tange à
manutenção da paz e segurança internacionais,
defende maior racionalização e eficiência no
planejamento e execução de missões de paz, para o
que sugere maior número de atividades de
diplomacia preventiva. Lançou o conceito de uma
zona de paz, liberdade e neutralidade no Sudeste
Asiático (ZOFPAN).

Sobre a reforma das Nações Unidas, o Governo
tailandês tem manifestado que a reestruturação do
Conselho de Segurança deve ser feita com base no
aumento da legitimidade, da eficácia e transparência
do órgão e da ampla participação de países em
desenvolvimento. A Tailândia é favorável, em
princípio, à entrada de novos membros permanentes
no CSNU, além da Alemanha e do Japão, sem, no
entanto, apontar nominalmente outros países
candidatos em potencial.

VIII — RELACIONAMENTO POLÍTICO BI LAT -
ERAL:

O Brasil instalou sua Embaixada em Bang kok
em 1959. Desde então, em que pese sua tradição, o

relacionamento bi lat eral parece carecer da
densidade que possivelmente possa ter.

Visitas:
Registram-se visitas de altas personalidades

de lado a lado, ainda que o lado tailandês tenha
sido mais profícuo em viagens ao Brasil. O
ex-Ministro Luiz Felipe Lampreia visitou Bang kok
em abril de 1996 e o Embaixador Ronaldo
Sardenberg, então Secretário de Assuntos
Estratégicos, em maio de 1998. O Vice-Presidente
da República, Marco Maciel, fez escala em Bang -
kok em maio de 2001, du rante viagem a Jacarta
para comparecer à Cúpula do G-7. Na ocasião, foi
recebido pelo Embaixador Pracha Gunakasem,
Conselheiro Es pe cial do Ministro dos Negócios
Estrangeiros.

Do lado tailandês, visitaram o Brasil o
Primeiro -Ministro Thanonkittikachorn (1963 e
1973), o Ministro dos Negócios Estrangeiros,
Siddhi Savetsila (1984), o Ministro do Comércio
Surat Osathanukhoh (1986), o Príncipe Maha
Vajiralongkorn(1993), o Chanceler Prasong
Soonsiri (1994), o Vice-Chanceler Pitak
Intrawityanunt (1997), o Primeiro-Ministro Chuan
Leekpai (1999), a Princesa Real Drª Chulabhorn
Mahidol (3/2000), o Ministro dos Transportes e
Comunicações Suthep Thaugsuban (6/2000). Para 
participar da Latin Amer ica Defentch 2001, o Gen -
eral Surayud Chulanont, Comandante-em-Chefe
do Real Exército da Tailândia esteve no Brasil em
abril de 2001. O Chanceler Surakiat Sathirathai
visitaria o Brasil em abril de 2001, porém sua visita
foi adiada. Seu Conselheiro Es pe cial, Embaixador
Pracha Gunakasem, entretanto, esteve no Brasil
em junho de 2001, como palestrante no Seminário
“O Brasil e a Ásia no Século XXI: Ao Encontro de
Novos Horizontes”.

Levantamento con sular:
Segundo da dos da Embaixada do Brasil em

Bang kok, residem, atualmente, no distrito con sular,
117 brasileiros, assim distribuídos: Tailândia, 105;
Camboja, 6; Laos, 5; Mianmar, 1. Desse to tal, 2 são
presos — um cumprindo pena em Mianmar e outro
aguardando expulsão (repatriação) em Bang kok. Não 
há, por outro lado, registro de brasileiros em situação
ilegal no distrito con sular.

IX — RELACIONAMENTO ECONÔ-
MICO-COMERCIAL BI LAT ERAL:

I) EVENTOS SIGNIFICATIVOS
“THAI TRADE CENTER” EM SÃO PAULO: Em

julho de 1997 foi inaugurado em São Paulo o “Thai



Trade Cen ter”, por ocasião da visita ao Brasil do
Vice-Ministro Pitak Intrawityanunt, dos Negócios
Estrangeiros.

VÔOS BRASIL—TAILÂNDIA: Em setembro de
1998 foi anunciada a suspensão dos vôos da VARIG
ligando o Brasil à Tailândia, inaugurados em ja neiro
de 1993.

EMBRAER: Em junho de 2000, aeronaves da
EMBRAER do tipo ERJ-145 realizam vôos
demonstrativos em Bang kok.

“SEMINÁRIO SOBRE O MERCOSUL E A
TAILÂNDIA”: Foi realizado em 4 de setembro de 2000. 
Apresentou da dos e o potencial de comércio
existente en tre a Tailândia e os países membros do
MERCOSUL.

ACORDO DE COOPERAÇÃO EM SATÉLITES:
Foi firmado em 30 de ja neiro de 2001 pela empresa
brasileira BRAZSAT e por sua homóloga tailandesa
SHIN SAT EL LITE, visa desenvolver parceria e
negócios na área de serviços espaciais e de
telecomunicações.

II) ANÁLISE DO COMÉRCIO BI LAT ERAL
EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS:

a) A Tailândia passou de 41º para 38º
importador de produtos brasileiros no biênio
1999/2000. Em 1999 o Brasil exportou
US$166,465,009; em 2000, US$228,112,964, o que
significa um aumento da ordem de 37,03%.

b) Em 2000 a Tailândia foi responsável pela
compra de 0,11% de farelo e resíduos de soja
exportado pelo Brasil (US$60,387,033); por 0,11% do 
to tal de semimanufaturados de ferro ou aço
(US$62,893,568), e por 0,05% das exportações
brasileiras de produtos laminados planos de ferro ou
aço (US$28,336,015)

EXPORTAÇÕES TAILANDESAS:
a) A Tailândia passou de 42º para 38º

fornecedor para o mercado brasileiro no biênio
1999/2000. Em 1999 o Brasil importou
US$144,608,201; em 2000, US$220,589,115, o
que significa um crescimento em torno de
52,54%;

b) Em 2000 a Tailândia forneceu 0,05% do to tal
das importações brasileiras de circuitos integrados
(US$27,250,698);

X — COOPERAÇÃO TÉCNICA, CIENTÍFICA E 
TECNOLÓGICA:

Há dois temas em que há perspectivas
imediatas para incentivo de cooperação bi lat eral
Brasil-Tailândia: as atividades espaciais ligadas a

serviço da Internet e telecomunicações e o uso de
álcool como combustível.

O Mem o ran dum de Entendimento assinado no
início do ano em curso en tre a Brazsat e a Shin
Satélite, empresa pertencente ao Primeiro-Ministro,
enseja uma promissora cooperação en tre o Brasil e a
Tailândia no cam po da cooperação espacial aplicada
a serviços de Internet e telecomunicações. Embora
se trate de acordo en tre empresas, e não de nível
governamental, o instrumento constitui importante
passo em direção ao adensamento das relações
bilaterais, especialmente no crescente cam po do
comércio pela Internet. Poder-se-ia mesmo dizer que, 
por unir empresas privadas de cada país, representa
um estágio mais avançado do que a intenção de dois
governos em promover a integração.

Atualmente, cam po também muito promissor
para a cooperação en tre o Brasil e a Tailândia parece
ser o do desenvolvimento da produção do álcool e a
disseminação de seu consumo na indústria
automobilística. Há vários anos o programa nacional
do álcool, adotado no Brasil na década de 1970, tem
provocado admiração na Tailândia. O Rei, cujas
opiniões são acatadas como de um semideus, já
sugeriu publicamente que o exemplo brasileiro
pudesse ser emulado em seu país. No ano pas sa do,
ademais, com o encarecimento do petróleo no
mercado internacional, aumentou sensivelmente na
Tailândia o interesse sobre a experiência brasileira
com o álcool.

Nesse sentido, a Embaixada em Bang kok tem
recebido com grande freqüência indagações e
pedidos de informação a respeito da utilização,
produção e comercialização de álcool no Brasil. As
consultas são de procedência variada: estudantes,
meios acadêmicos, empresariais e, mais
recentemente, diversos órgãos governamentais,
como os Ministérios da Indústria, do Comércio, da
Defesa, a “Pe tro leum Au thor ity of Thai land” (empresa
governamental) e outros.

O Governo tailandês já autorizou as empresas
distribuidoras de combustíveis a misturar até 10% de
álcool à gasolina, já que para tanto não há
necessidade de se modificarem os carburadores,
sistemas de injeção e motores. Vários postos da cap i -
tal e do país já vendem o novo combustível misturado. 
Não há, entretanto, capacidade instalada de
produção de álcool no país para a adoção
generalizada dessa matriz de combustível. Existe,
porém, a capacidade agrícola de promover o plantio
de cana para atender à nova demanda,
especialmente na atual conjuntura de baixas



cotações do açúcar no mercado internacional.
Conseqüentemente, valeria a pena para o Brasil
promover a cooperação nesta área, pois se poderiam
abrir boas perspectivas de venda de etanol, em uma
primeira fase imediata, e de tecnologia e de usinas
para a sua fabricação.

A Tailândia não está em crise de energia. Pelo
contrário, tem problemas com dois vizinhos (Laos e
Malásia) por não estar ainda importando eletricidade
de origem hidrelétrica e gás nat u ral, respectivamente, 
conforme havia acordado an tes da crise econômica
de 1997 ter cortado drasticamente as projeções de
consumo. O país tem também uma balança comercial 
confortável, que tem permitido a importação de
petróleo sem restrições ao mesmo tempo que registra 
tradicionalmente superávits anuais de 5 a 10 bilhões
de dólares. O incentivo ao consumo do álcool tem,
portanto, a conotação estratégica de diminuir a
dependência externa.

O fato de ser o Ministério da Defesa da Energia
um dos principais órgãos do governo tailandês a
tratar do assunto dá a medida de sua importância
estratégica. Por outro lado, o Ministério do Comércio
acaba de enviar uma missão ao Brasil (de 3 a 9 de
junho), composta igualmente de especialistas em
taxação do Ministério das Finanças, o que in dica
também a preocupação pragmática com a formação
do preço do novo combustível a ser disseminado e,
portanto, um passo mais adiantado e em direção à
implementação do programa de mistura de etanol.

O momento parece, portanto, oportuno para se
acordar a institucionalização da cooperação bi lat eral
sobre o produto. O Ministério do Comércio da
Tailândia pretenderia apresentar proposta for mal
neste sentido, seja como adendo ao acordo de 1984
ou sob a forma do novo instrumento específico. Por
outro lado, o mesmo Ministério do Comércio
manifestou em abril pas sa do a vontade de seu tit u lar
Adisai Pothoramik em convidar o Ministro Alcides
Tápias a visitar oficialmente a Tailândia e com ele
co-presidir reunião da comissão mista prevista no
acordo de 1984. Seria conveniente que o Ministro do
Desenvolvimento e Comércio Internacional incluísse
Bang kok na ocasião da sua viagem à Ásia, prevista
para setembro próximo, quando então poder-se-ia,
sob a forma de novo instrumento ou de adendo ao
acordo de 1984, institucionalizar a cooperação bi lat -
eral sobre a produção e uso do etanol, com
conseqüente venda de tecnologia e equipamentos
para a sua fabricação.

XI — ATOS BILATERAIS:

O arcabouço jurídico sobre o qual se
fundamentam as relações bilaterais poderia ser
ampliado, no interesse dos dois Governos, com vis tas 
a englobar setores ainda não regulados por
instrumento le gal. Atualmente, são os seguintes ao
acordos vigentes en tre o Brasil e a Tailândia:

- Acordo de Comércio (1984);
- Acordo de Cooperação Técnica e Científica

(1984);
- Acordo de Serviços Aéreos (março de 1991);
- Acordo para Dispensa de Vistos em

Passaportes Diplomáticos e Oficiais (ja neiro de
1994).

(À Comissão de Relações Exteriores
e Defesa Nacional)



PARECER

PARECER Nº 718, de 2001

Da Co mis são de Fis ca li za cão e Con -
tro le, so bre o Avi so nº 4, de 2000 (nº
1.381/99 na ori gem), do Tri bu nal de Con -
tas da União, que en ca mi nha có pia da
De ci são nº 304/99, re fe ren te ao Re la tó rio
de Le van ta men to de Au di to ria, re a li za da
na Pre fe i tu ra Mu ni ci pal de Ju a ze i ro do
Nor te/CE.( TC-275-215/95-4)

I – Re la tó rio

1.1 – His tó ri co
Vem a esta Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro -

le o Avi so nº 1.381-SGS-TCU, de 15 de de zem bro de
1999, me di an te o qual o Tri bu nal de Con tas da União
— TCU en ca mi nha ao Se na do Fe de ral có pia da De ci -
são nº 304/99, re fe ren te ao Re la tó rio de Le van ta men -
to de Au di to ria, re a li za da na Pre fe i tu ra Mu ni ci pal de
Ju a ze i ro do Nor te/CE.

Os do cu men tos sob apre ci a ção fo ram en ca mi -
nha dos pelo TCU ao Se na do Fe de ral ape nas para co -
nhe ci men to, se guin do o pro ce di men to que vem sen -
do ul ti ma men te ado ta do por aque la Insti tu i ção de en -
vi ar có pia de to dos os seus jul ga men tos a esta Casa.

 A au di to ria foi re a li za da pela SECEX/CE — Se -
cre ta ria de Con tro le Exter no no Esta do do Ce a rá, na
qual foi de tec ta do in dí ci os de so bre pre ço na obra de
cons tru ção do Cen tro de Apo io aos Ro me i ros de Ju a -
ze i ro do Nor te/CE.

O Avi so foi re ce bi do no Se na do, em 1º de fe ve -
re i ro de 2000, e en ca mi nha do a esta Co mis são de
Fis ca li za ção e Con tro le — CFC, em 23 de fe ve re i ro
de 2000.

I.2 — Aná li se da Ma té ria
A au di to ria con clu iu que hou ve ir re gu la ri da de

gra ve na cons tru çâo do Cen tro de apo io ao Ro me i ro
de Ju a ze i ro do Nor te, ten do em vis ta que:

a) Foi fir ma do o Con tra to 153/93, sem pre vi são
de re cur sos or ça men tá ri os para exe cu ção da obra;

b) Os pre ços con tra ta dos fo ram su per fa tu ra dos.
O Tri bu nal, di an te das evi dên ci as de da nos ao

Erá rio re sul tan te do so bre pre ço na obra, pro fe riu a
De ci são nº 304/99, nos se guin tes ter mos:

”8.1. trans for mar os pre sen tes au tos
em to ma da de con tas es pe ci al, nos ter mos
do art. 47 da Lei nº 8 443/92 e art. 197 do
Re gi men to Inter no;

8.2. de ter mi nar à SECEX/CE a ado ção 
de pro vi dên ci as com vis tas à nova quan ti fi -
ca ção do dano ao Erá rio re sul tan te do so -
bre pre ço re la ti vo à obra de ur ba ni za ção do
Cen tro de Apo io ao Ro me i ro em Ju a ze i ro do 
Nor te, e ident fi ca ção das res pon sa bi li da des
com vis tas à ci ta ção dos res pon sá ve is.“

II – VOTO DO RELATOR

Di an te do ex pos to e ten do em vis ta tra tar-se de
ma té ria si tu a da in te i ra men te no âm bi to das com pe -
tên ci as do Tri bu nal de Con tas da União, que não exi -
ge ne nhu ma pro vi dên cia adi ci o nal des ta Co mis são,
do Se na do ou do Con gres so Na ci o nal, opi na mos por
que seja dado co nhe ci men to do fe i to a este Co le gi a -
do e por que se de li be re pelo en ca mi nha men to do
pro ces so ao ar qui vo.

Sala da Co mis são, 28 de ju nho de 2001. – Pre si -
den te,  Ney Su as su na – Re la to ra (ad Hoc): He lo í sa
He le na – Antô nio Car los Jú ni or – Wel ling ton Ro -
ber to – Ri car do San tos – Bel lo Par ga – Val mir
Ama ral – Ge ral do Althoff – Gil ber to Mes tri nho.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Do Expe di en te lido, que vai à pu bli ca ção,
cons tam men sa gens pre si den ci a is en ca mi nhan do
os Pro je tos de Lei n.ºs 28 e 29, de 2001-CN, que
vão à Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli -
cos e Fis ca li za ção.

Nos ter mos da Re so lu ção n.º 2, de 1995-CN, a
Pre si dên cia es ta be le ce o se guin te ca len dá rio para
tra mi ta ção dos pro je tos:

Até 06/8 pu bli ca ção e dis tri bu i ção de avul sos;
Até 14/8 pra zo fi nal para apre sen ta ção de

emen das;
Até 19/8 pu bli ca ção e dis tri bu i ção de avul sos

das emen das;
Até 29/8 en ca mi nha men to do pa re cer fi nal à

Mesa do Con gres so Na ci o nal.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Sr.

Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -

res) – Tem V. Exª a pa la vra.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL– AM. Pela

or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Gos ta ria de me ins -
cre ver para uma co mu ni ca ção ina diá vel. Como o Se -
na dor Mo za ril do Ca val can ti es ta va pre sen te an tes de
mim para se ins cre ver, peço que me ins cre va em se -
gun do lu gar, re ser van do o ter ce i ro a quem so li ci tar.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Aten de rei à su ges tão de V. Exª, Se na dor Ber -
nar do Ca bral.



O SR. NABOR JUNIOR (PMDB – AC) – Sr. Pre -
si den te, peço a V. Exª que faça mi nha ins cri ção para
uma co mu ni ca ção ina diá vel após a Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – V. Exª es ta rá ins cri to como ter ce i ro co lo ca do.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – So bre a mesa, pro je to de lei que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca -
val can ti.

É lido o se guin te:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 127 DE 2001

Tor na im pres cri tí ve is os cri mes dos
qua is re sul tem da nos ao Erá rio. 

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O tex to do De cre to-Lei nº 2.848, de 7 de

de zem bro de 1940 — Có di go Pe nal —, pas sa a vi go -
rar acres ci do do se guin te art. 359 — I:

“Da nos ao Erá rio
Art. 359 — 1 . Os cri mes de fi ni dos nes -

se Tí tu lo, quan do de les re sul tem da nos ao
Erá rio, são imprescritíveis."

Art. 2º Esta Lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

O ri gor de pe que no a mé dio das pe nas co mi na -
das, ali a do a um pro ces so cri mi nal ple no de re cur sos
que per mi tem ao in di ci a do ou réu a pro te la ção do jul -
ga men to, obri ga-nos a as sis tir, im po ten tes, por for ça
do ins ti tu to ju rí di co da pres cri ção, à im pu ni da de da
gran de ma i o ria dos cri mi no sos que co me tem de li tos
que re sul tam em da nos ao Erá rio.

A pre sen te pro po si ção tem por ob je ti vo a cor re -
ção des sa dis fun ção da Lei, con tri bu in do para o apri -
mo ra men to do Di re i to e da Jus ti ça.

Sala das Ses sões, 1º de agos to de 2001. – Se -
na dor Arlin do Por to.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

DECRETO-LEI Nº 2.848
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940

Có di go Pe nal.

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

(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e 
Ci da da nia – de ci são ter mi na ti va.)

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res.) – O pro je to será pu bli ca do e re me ti do à Co mis -
são com pe ten te.

So bre a mesa, co mu ni ca ção que será lida pelo
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca -
val can ti.

É lida a se guin te:

Bra sí lia, 27 de ju nho de 2001

Se nhor Pre si den te,
Levo ao co nhe ci men to de V. Exª que, nes ta

data, es tou des li gan do-me dos qua dros do Par ti do da 
So ci al De mo cra cia Bra si le i ra —PSDB.

Para os de vi dos fins, ane xo có pi as das cor res -
pon dên ci as en ca mi nha das ao Exce len tís si mo Se -
nhor Juiz da 192ª Zona Ele i to ral do Esta do do Pa ra ná
e ao Pre si den te do Di re tó rio Esta du al do PSDB do
Pa ra ná, nos ter mos da Lei nº 9.096, de 19 de se tem -
bro de 1995.

Aten ci o sa men te, Osmar Dias, Se na dor.

Bra sí lia, 27 de ju nho de 2001

Exce len tís si mo Se nhor Juiz
Nos ter mos do art. 21 da Lei 9.096/TSE, de 19

de se tem bro de 1995, co mu ni co a Vos sa Exce lên cia,
mi nha des fi li a ção do Par ti do da So ci al De mo cra cia
Bra si le i ra — PSDB.

Fi li ei-me ao PSDB por acre di tar fir me men te nos
pre ce i tos con sa gra dos na fun da ção do par ti do, pela
con so li da ção dos di re i tos in di vi du a is e co le ti vos; o
exer cí cio de mo crá ti co par ti ci pa ti vo e re pre sen ta ti vo; a 
so be ra nia na ci o nal; a cons tru ção de uma or dem so ci -
al jus ta e ga ran ti da pela igual da de de opor tu ni da des
e o res pe i to ao plu ra lis mo de idéi as.

Ingres sei no par ti do pela fir me con vic ção de que 
po de ria co lo car em prá ti ca os prin cí pi os par ti dá ri os,
con sa gra dos em seu es ta tu to, em de fe sa de va lo res
éti cos e mo ra is. Du ran te os anos em que atu ei no par -
ti do, em pe nhei-me para atu ar com fir me za e le al da de. 
Acre di to ter cum pri do o com pro mis so que fir mei com
meus ele i to res, de re pre sen tar a po pu la ção do meu
Esta do no Se na do, com se ri e da de e res pon sa bi li da -
de.

Como Se na dor da Re pú bli ca, as si nei o re que ri -
men to pela cri a ção de uma Co mis são Par la men tar de 
Inqué ri to para apu rar de nún ci as de cor rup ção, em
con so nân cia com os prin cí pi os pro gra má ti cos do par -
ti do, que tem como base a de mo cra cia in ter na, a ar ti -
cu la ção com os mo vi men tos so ci a is e o li vre de ba te
de idéi as.



Con tu do, em re u nião re a li za da no dia 26 de ju -
nho úl ti mo, a Exe cu ti va Na ci o nal do PSDB, ten do em
vis ta ha ver eu, em de fe sa dos in te res ses da so ci e da -
de e, em es pe ci al, do povo do Esta do do Pa ra ná,
subs cri to re que ri men to des ti na do a ins ti tu ir uma Co -
mis são Par la men tar de Inqué ri to des ti na da a in ves ti -
gar a cor rup ção em nos so País, de ci diu en vi ar à aná li -
se do Con se lho de Éti ca e Dis ci pli na a ques tão re fe -
ren te a mi nha ex pul são dos qua dros par ti dá ri os.

Tal de ci são fere fron tal men te os prin cí pi os que
pre si di ram à fun da ção do Par ti do, cri a do, se gun do
seu Ma ni fes to para “de fen der a de mo cra cia con tra
qual quer ten ta ti va de re tro ces so a si tu a ções au to ri tá -
ri as”, em de fe sa  de um povo “cho ca do com o es pe tá -
cu lo do fi si o lo gis mo po lí ti co e da cor rup ção im pu ne”.

Di an te dis so, por não en con trar ra zões pla u sí ve -
is que jus ti fi quem ha ver co me ti do afron ta à éti ca par ti -
dá ria, e ina ba lá vel quan to a meus pro pó si tos de re ti -
rar mi nha as si na tu ra da que le re que ri men to, adi an -
to-me à de li be ra ção do Par ti do, qual quer que seja,
para des li gar-me de seus qua dros.

Osmar Dias, Se na dor.

Bra sí lia, 27 de ju nho de 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do art. 21 da Lei nº 9.096/TSE, de

19 de se tem bro de 1995, co mu ni co a Vos sa Exce lên -
cia, mi nha des fi li a ção do Par ti do da So ci al De mo cra -
cia Bra si le i ra — PSDB.

Fi li ei-me ao PSDB por acre di tar fir me men te nos
pre ce i tos con sa gra dos na fun da ção do par ti do, pela
con so li da ção dos di re i tos in di vi du a is e co le ti vos; o
exer cí cio de mo crá ti co par ti ci pa ti vo e re pre sen ta ti vo; a 
so be ra nia na ci o nal; a cons tru ção de uma or dem so ci -
al jus ta e ga ran ti da pela igual da de de opor tu ni da des
e o res pe i to ao plu ra lis mo de idéi as.

Ingres sei no par ti do pela fir me con vic ção de que 
po de ria co lo car em prá ti ca os prin cí pi os par ti dá ri os,
con sa gra dos em seu es ta tu to, em de fe sa de va lo res
éti cos e mo ra is. Du ran te os anos em que atu ei no par -
ti do, em pe nhei-me para atu ar com fir me za e le al da de. 
Acre di to ter cum pri do o com pro mis so que fir mei com
meus ele i to res, de re pre sen tar a po pu la ção do meu
Esta do no Se na do, com se ri e da de e res pon sa bi li da -
de.

Como Se na dor da Re pú bli ca, as si nei o re que ri -
men to pela cri a ção de uma Co mis são Par la men tar de 
Inqué ri to para apu rar de nún ci as de cor rup ção, em
con so nân cia com os prin cí pi os pro gra má ti cos do par -
ti do, que tem como base a de mo cra cia in ter na, a ar ti -
cu la ção com os mo vi men tos so ci a is e o li vre de ba te
de idéi as.

Con tu do, em re u nião re a li za da no dia 26 de ju -
nho úl ti mo, a Exe cu ti va Na ci o nal do PSDB, ten do em
vis ta ha ver eu, em de fe sa dos in te res ses da so ci e da -
de e, em es pe ci al, do povo do Esta do do Pa ra ná,
subs cri to re que ri men to des ti na do a ins ti tu ir urna Co -
mis são Par la men tar de Inqué ri to des ti na da a in ves ti -
gar a cor rup ção em nos so País, de ci diu en vi ar à aná li -
se do Con se lho de Éti ca e Dis ci pli na a ques tão re fe -
ren te a mi nha ex pul são dos qua dros-par ti dá ri os.

Tal de ci são fere fron tal men te os prin cí pi os que
pre si di ram à fun da ção do Par ti do, cri a do, se gun do
seu Ma ni fes to para “de fen der a de mo cra cia con tra
qual quer ten ta ti va de re tro ces so a si tu a ções au to ri tá -
ri as”, em de fe sa de um povo “cho ca do com o es pe tá -
cu lo do fi si o lo gis mo po lí ti co e da cor rup ção im pu ne”.

Di an te dis so, por não en con trar ra zões pla u sí ve -
is que jus ti fi quem ha ver co me ti do afron ta á éti ca par ti -
dá ria, e ina ba lá vel quan to a meus pro pó si tos de re ti -
rar mi nha as si na tu ra da que le re que ri men to, adi an -
to-me à de li be ra ção do Par ti do, qual quer que seja,
para des li gar-me de seus qua dros.

Osmar Dias, Se na dor.

Bra sí lia, 31 de ju lho de 2001

Se nhor Se cre tá rio-Ge ral,
Nos ter mos do ar ti go 7º, § 2º, do Re gi men to

Inter no do Se na do Fe de ral, co mu ni co a V. Sª que des -
li guei-me dos qua dros do Par ti do da So ci al De mo cra -
cia Bra si le i ra — PSDB, em 27 de ju nho do cor ren te
ano.

Osmar Dias, Se na dor.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – O ex pe di en te lido vai à pu bli ca ção.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca -
val can ti.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 396, DE 2001

Re quer a in ser ção em Ata de um
voto de pro fun do pe sar pelo fa le ci men to
do Co man dan te Ro lim Adol fo Ama ro,
fun da dor e Pre si den te da TAM.

Com fun da men to no art. 218 do Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral, re que i ro a Vos sa Exce -
lên cia a in ser ção em Ata de um voto de pro fun do pe -
sar, com apre sen ta ção de con do lên ci as à fa mí lia,
pelo fa le ci men to, em aci den te de he li cóp te ro, nas pro -
xi mi da des das ci da de de Pon ta Porã (MS) e Pe dro
Juan Ca bal le ro (Pa ra guai), do fun da dor e Pre si den te



da TAM — Com pa nhia de Inves ti men tos em Trans -
por tes, Co man dan te Ro lim Adol fo Ama ro.

Jus ti fi ca ção

Co man dan te Ro lim é um des ses em pre sá ri os
bra si le i ros que, par tin do do nada, cons tru i ram, em
pou cos anos, uma das ma i o res, mais só li das e mais
pro gres sis tas em pre sas de nos so País. Vi via um dos
mo men tos mais pu jan tes de sua car re i ra de em pre sá -
rio, quan do a fa ta li da de o le vou des ta vida.

O aci den te aé reo se deu, quan do pi lo ta va um
he li cóp te ro de sua pro pri e da de, com ape nas 45 ho ras 
de vôo, se gun do in for ma ções da TAM. Por tan to, es ta -
va em seu ele men to, o ar, exer cen do uma de suas pa -
i xões, pi lo tar uma ae ro na ve nova em fo lha. De ve ria
es tar fe liz, por tan to, quan do re ce beu o cha ma do por
Deus.

Nas ci do a 15 de se tem bro de 1942, na ci da de
de Pe re i ra Bar re to (SP), já aos seis anos de ida de
teve con ta to com o avião, um mo no mo tor de um dos
tios. Daí nas ceu a pa i xão pelo voo. Mas, se o tio ti nha
um avião, seus pais vi vi am das ren das de um ar ma -
zém de se cos e mo lha dos, em São José do Rio Pre to.
Por tan to, an tes de atin gir seu so nho, Ro lim pas sou
pe las di fi cul da des nor ma is de um jo vem de fa mí lia re -
me di a da. Assim, aban do nou os es tu dos an tes de
con clu ir a sé ti ma sé rie e foi para a Ca pi tal, São Pa u lo,
onde tra ba lhou como as sis ten te de me câ ni co, es cre -
ven te em car tó rio e en tre ga dor de san du í ches.

Com as pri me i ras eco no mia, com prou uma lam -
bre ta ve lha, que ven deu, em se gui da, para cus te ar
seu cur so de avi a ção no Ae ro clu be de Ca tan du va
(SP). Aos 18 anos, ob te ve seu bre vê e deu ini cio à sua 
ver da de i ra vo ca ção. De pos se dele, re a li zou vôos de
trans por te de car ne, ar roz, ti jo los e co i sas do gê ne ro.
Fez pou sos for ça dos em es tra das e em meio a tri bos
in dí ge nas, na sel va ama zô ni ca.

Em 1961, jun tou-se a ou tros dez pi lo tos e fun -
dou a Táxi Aé reo Ma rí lia – TAM, a pe que ni na em pre -
sa de avi a ção que deu ori gem à gran de em pre sa que, 
se gun do a re vis ta Veja des ta se ma na, aca ba de su -
pe rar a Va rig, na li de ran ça do trans por te aé reo bra si -
le i ro, ten do trans por ta do 29% dos pas sa ge i ros das li -
nhas do més ti cas, con tra 28% des ta úl ti ma. No dia 17
de ju nho úl ti mo o Co man dan te Ro lim Ama ro par ti ci -
pou do vôo ina u gu ral da TAM para Frank furt, Ale ma -
nha.

Dis pon do de 73 ja tos e re a li zan do 700 vôos diá -
ri os que in ter li gam 53 ci da des bra si le i ras, a TAM
trans por tou, no ano pas sa do, 10,9 mi lhões de pas sa -
ge i ros, ten do fa tu ra do R$2,2 bi lhões, quan tia 60% su -

pe ri or à do ano an te ri or. Além dis so, a em pre sa já re a -
li za vôos para dez ci da des do ex te ri or, com par ti das
diá ri as para Mi a mi, Pa ris e Frank furt. Re cen te men te,
o Co man dan te Ama ro Ro lim fe chou a com pra de 25
aviões da Embra er. Atu al men te, a TAM em pre ga
7.600 fun ci o ná ri os.

O Co man dan te Ro lim de i xa a mãe D. Etel vi na
Rosa Ama ro, a es po sa D. No emy Alme i da Oli ve i ra
Ama ro e os fi lhos Ma ria Cláu dia, Ma u rí cio e Mar cos,
além da neta, Ma ria Eu gê nia, dos ir mãos João Ama -
ro, Adol fo Ama ro, Lesy Mar tin e Fany Ama ro e tam -
bém cu nha dos, so bri nhos e nu me ro sos pa ren tes.

Se na do Fe de ral, em 1º de agos to de 2001. – Pe -
dro Si mon.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Em vo ta ção o re que ri men to.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa)

Apro va do.
Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -

res) – A Pre si dên cia re ce beu a Men sa gem n.º 162, de 
2001 (n.º 762/2001, na ori gem), pela qual o Pre si den -
te da Re pú bli ca co mu ni ca que se au sen ta rá do país
no pe río do de 27 a 29 de ju lho de 2001, para re a li zar
vi si ta ofi ci al à Re pú bli ca do Peru, para as ce ri mô ni as
de pos se do Pre si den te Ale jan dro To le do.

É a se guin te a Men sa gem re ce bi da:

MENSAGEM Nº 162, DE 2001
(Nº 762/2001, na ori gem)

Se nho res Mem bros do Se na do Fe de ral,
Di ri jo-me a Vos sas Exce lên ci as para in for -

má-los de que me au sen ta rei do País no pe río do de
27 a 29 de ju lho de 2001, para re a li zar vi si ta ofi ci al à
Re pú bli ca do Peru, para as ce ri mô ni as de pos se do
Pre si den te Ale jan dro To le do.

Bra sí lia, 25 de ju lho de 2001. – Fer nan do Hen -
ri que Car do so.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – A Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que, du -
ran te o re ces so, de sig nou o Se na dor Edu ar do Su plicy 
para, re pre sen tan do o Se na do Fe de ral, com pa re cer
às so le ni da des de pos se do Pre si den te do Peru, Sr.
Ale jan dro To le do, no pe río do de 27 a 30 de ju lho, nas
ci da des de Lima e Ma chu Pic chu, na que le País.

(Re que ri men to nº 251, de 2001 – M)
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -

res) – A Pre si dên cia re ce beu a Men sa gem nº 165, de
2001 (nº 719/2001, na ori gem), de 4 de ju lho úl ti mo,



pela qual o Pre si den te da Re pú bli ca, nos ter mos do §
1º do in ci so II do art. 6º da Lei nº 9.069, de 1995, en ca -
mi nha a pro gra ma ção mo ne tá ria re la ti va ao ter ce i ro
tri mes tre de 2001.

A ma té ria vai à Co mis são de Assun tos Eco nô -
mi cos, em re gi me de ur gên cia, ten do em vis ta o § 2º
do art. 6º da Lei nº 9.069, de 25 de ju nho de 1995, que
pre ce i tua: ”O Con gres so Na ci o nal po de rá, com base
em pa re cer da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos
do Se na do Fe de ral, re je i tar a pro gra ma ção mo ne tá ria 
a que se re fe re o ca put des te ar ti go, me di an te de cre to 
le gis la ti vo, no pra zo de dez dias a con tar do seu re ce -
bi men to.“

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – A Pre si dên cia re ce beu a Men sa gem nº 166, de
2001 (nº 723/2001, na ori gem), de 5 de ju lho úl ti mo,
pela qual o Pre si den te da Re pú bli ca en ca mi nha, nos
ter mos do in ci so II do art. 7º da Lei nº 9.069, de 1995,
o de mons tra ti vo das emis sões do real re fe ren tes ao
mês de maio de 2001, as ra zões de las de ter mi nan tes
e a po si ção das re ser vas in ter na ci o na is a elas vin cu -
la das.

A ma té ria, ane xa da ao pro ces sa do da Men sa -
gem nº 105, de 2001, vai à Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – A Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que re ce -
beu o Ofí cio nº 133/01, de 12 de ju lho úl ti mo, do Pre si -
den te do Tri bu nal Re gi o nal Ele i to ral de Mato Gros so
do Sul, em res pos ta a con sul ta for mu la da pelo Pre si -
den te da Casa, re fe ren te à con vo ca ção do pri me i ro
su plen te do Se na dor Ra mez Te bet em vir tu de de sua
no me a ção para o car go de Mi nis tro de Esta do, uma
vez que do di plo ma apre sen ta do pelo Se nhor Pe dro
Ubi ra ja ra de Oli ve i ra, não cons ta se Sua Exce lên cia é
pri me i ro ou se gun do su plen te, como es ta be le ce o §
3º do art. 46 da Cons ti tu i ção Fe de ral. 

Em res pos ta à con sul ta, o re fe ri do Tri bu nal es -
cla re ce que o Se na dor Ra mez Te bet foi ele i to Se na -
dor no ple i to de 1994, ten do como pri me i ro su plen te o 
Sr. Pa u lo de Bar ros Lima e como se gun do su plen te o
Sr. Pe dro Ubi ra ja ra de Oli ve i ra, e, ain da, que cons ta
no Ca das tro Na ci o nal de Ele i to res que o pri me i ro su -
plen te, o Sr. Pe dro Pa u lo e Bar ros Lima, teve o seu tí -
tu lo ele i to ral can ce la do por fa le ci men to.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Con ce do a pa la vra à Se na do ra Ma ria do Car mo 
Alves.

A SRA. MARIA DO CARMO ALVES (PFL – SE.
Pro nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs
e Srs. Se na do res, du ran te o iní cio do mês de ju lho,

quan do o Con gres so Na ci o nal en con tra va-se de re -
ces so, trans cor reu o ani ver sá rio de sete anos o Pla no
Real, pe río do da his tó ria da eco no mia bra si le i ra em
que re al men te fo ram al can ça dos re sul ta dos ex tra or -
di ná ri os na es ta bi li za ção da mo e da, no com ba te à in -
fla ção e na me lho ria de al guns dos nos sos in di ca do -
res so ci a is e eco nô mi cos.

Vi e mos de uma in fla ção de qua se 2.500% ao
ano em 1993 e che ga mos a um pa ta mar de 6% ao
ano na atu a li da de. A taxa de mor ta li da de in fan til caiu
de 50 por 1.000 nas ci dos vi vos, em 1994, para 33, de -
vi do à ex pan são do PSF – Pro gra ma de Sa ú de da Fa -
mí lia, em que os agen tes de sa ú de pas sa ram de 30
mil, em 1994, para 154 mil, co brin do qua se a to ta li da -
de dos Mu ni cí pi os bra si le i ros. A taxa de es co la ri za -
ção do en si no fun da men tal che gou a 97%, con tra
82% do iní cio da dé ca da de 90. 

Mu i tos re sul ta dos im por tan tes fo ram al can ça -
dos e é jus to se rem di vul ga dos e re co nhe ci dos. Entre -
tan to, Sr. Pre si den te, con si de ran do o ele va do cus to
so ci al da es ta bi li da de, al guns as pec tos na ava li a ção
do Pla no Real ca u sam hoje pre o cu pa ções e exi gem
cor re ções de rumo e pro vi dên ci as ur gen tes de po lí ti -
ca eco nô mi ca nos as pec tos que di zem res pe i to ao
com por ta men to do câm bio, que in sis te em for çar a
des va lo ri za ção da nos sa mo e da; o ba i xo ín di ce de
cres ci men to do PIB; o de sem pre go, que pas sou de
5,1%, em 1994, para mais de 7%; o dé fi cit da ba lan ça
co mer ci al, que era su pe ra vi tá ria no iní cio do Pla no; a
si tu a ção de plo rá vel das nos sas es tra das, como em
Ser gi pe; a des va lo ri za ção dos sa lá ri os; a cri se ener -
gé ti ca; e a vo ra ci da de da dí vi da, que não pára de
cres cer, já abo ca nhan do me ta de do PIB.

Além des sa nu vem ne gra do en di vi da men to que 
pa i ra so bre a nos sa eco no mia, su gan do a vul to sa
soma de bi lhões de re a is em ju ros to dos os anos, li mi -
tan do em ní ve is ir ri só ri os as dis po ni bi li da des or ça -
men tá ri as para in ves ti men tos pri o ri tá ri os em se to res
es tra té gi cos do nos so de sen vol vi men to, a po lí ti ca de
ju ros al tos, ado ta da pelo Go ver no para con ter a in fla -
ção e atra ir ca pi ta is ex ter nos, tem sido de sas tro sa na
vida fi nan ce i ra da Na ção bra si le i ra, das nos sas fa mí li -
as. Se, por um lado, o ar ro cho dos ju ros tra vou a ci ran -
da in fla ci o ná ria, por ou tro lado dis pa rou o cres ci men -
to da dí vi da, que cres ceu mais de 400 bi lhões com re -
la ção ao seu es to que em 1994, não tra zen do in ves ti -
men tos ex ter nos na mes ma pro por ção. Endi vi da -
mo-nos, Sr. Pre si den te, vá ri as ve zes mais do que o
vo lu me de re cur sos que in gres sou no País. 

Um lado per ver so des sa prá ti ca de ju ros abu si -
vos é o en di vi da men to das pes so as e das fa mí li as,
es pe ci al men te da clas se mé dia, que vem trans fe rin do 



vul to sas so mas de re cur sos de seus or ça men tos para 
o sis te ma fi nan ce i ro, sem cor res pon den te be ne fí cio
so ci al.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, cha -
mou-me a aten ção um dado pu bli ca do no jor nal da
Assi se fe – Asso ci a ção dos Ser vi do res Apo sen ta dos e 
Pen si o nis tas do Se na do Fe de ral. O dado afir ma va
que quem de po si tou R$100 na ca der ne ta de pou pan -
ça em ju lho de 94 te ria hoje R$374, mas se essa mes -
ma pes soa fi cas se de ven do R$100 ao che que es pe -
ci al, tam bém em ju lho de 94, es ta ria de ven do hoje
R$139.259,82, para ser exa ta. Ima gi nei que po de ria
ha ver um erro gros se i ro nes sas con tas e pedi à mi nha 
as ses so ria que ve ri fi cas se es ses da dos, o que foi fe i -
to, uti li zan do-se as fór mu las de ju ros com pos tos dis -
po ní ve is no Excel e, para es pan to e sur pre sa mi nha,
foi con fir ma da por si mu la ção a hi pó te se apre sen ta da, 
quan do foi atri bu í da à pou pan ça uma taxa mé dia de
ren di men to de 1,41% ao mês, e, ao che que es pe ci al,
uma taxa mé dia de 8% ao mês.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, esse é
um dado es tar re ce dor. Não se ria ne ces sá rio uma
pes qui sa para se afir mar que gran de par te dos cor -
ren tis tas bra si le i ros, es pe ci al men te os as sa la ri a dos,
es tão uti li zan do o che que es pe ci al não por es ban ja -
men to ou des con tro le, mas por ne ces si da de.

A po lí ti ca é do Go ver no, mas esse lu cro imen so,
que vem es ca pan do do Impos to de Ren da, é apro pri -
a do pe los ban cos, que, a cada ano, am pli am os seus
ga nhos, como tem sido re ve la do nos seus ba lan ços.

Essa po lí ti ca dos ju ros, que vem be ne fi ci an do
qua se ex clu si va men te os ban cos, além de en di vi dar o 
País como um todo, di fi cul tan do a pro du ção in ter na e
as ex por ta ções, ain da es po lia in di vi du al men te o ci da -
dão e sua fa mí lia.

A re vis ta Veja des ta se ma na di vul gou um ar ti go
em que co men ta as di fi cul da des dos nos sos em pre -
sá ri os em com pe tir no mer ca do ex ter no. Isso se deve, 
prin ci pal men te, ao ele va do cus to do di nhe i ro, com pa -
ra do às ta xas de ju ros bem me no res pra ti ca das em
ou tros pa í ses. A nos sa par ti ci pa ção no co mér cio
mun di al en co lheu, com pa ran do-se o iní cio da dé ca da 
com os ní ve is atu a is. E, ain da, quan do se tra ta de
ban co li ga do a ca pi tal es tran ge i ro, a es ses lu cros es -
tra tos fé ri cos aci ma de mons tra dos, ain da se lhes
acres cen ta um ou tro re la ci o na do com o câm bio, com
a alta do dó lar e com a re mes sa de lu cros. Le van ta -
men to fe i to pela EFC – Enge nhe i ros Fi nan ce i ros &
Con sul to res, com base em da dos do Ban co Cen tral,
re la ci o nou os ban cos mais ren tá ve is do País: Bank -
Bos ton, Ci ti bank e vá ri os ou tros, cuja ren ta bi li da de
fica aba i xo des ses ní ve is. 

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Go ver -
no tem que en con trar ur gen te men te ou tro con jun to de 
com bi na ções de po lí ti ca eco nô mi ca que pos sa ga ran -
tir a es ta bi li da de da mo e da e os in ves ti men tos, mas
sem pe na li zar a eco no mia do País e sem pe na li zar,
so bre tu do, o ci da dão, as fa mí li as e a so ci e da de, pois
a con jun tu ra atu al vem con tri bu in do para ali men tar a
in sa ciá vel vo ra ci da de do sis te ma fi nan ce i ro em de tri -
men to dos in te res ses ma i o res do País.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
Mu i to obri ga da.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -

res) – Con ce do a pa la vra ao pró xi mo ora dor ins cri to, o 
no bre Se na dor Gil ber to Mes tri nho, do PMDB do Esta -
do do Ama zo nas, em per mu ta com o no bre Se na dor
Mo za ril do Ca val can ti.

S. Exª dis põe de 20 mi nu tos.
O SR. GILBERTO MESTRINHO (PMDB – AM.

Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ini ci al -
men te, que ro agra de cer a ge ne ro si da de do Se na dor
Mo za ril do Ca val can ti, que me ce deu o seu tem po
para este pro nun ci a men to.

Nas úl ti mas se ma nas, ou, me lhor di zen do, nos
úl ti mos me ses, ve nho as sis tin do a um es pe tá cu lo que 
nos de i xa a to dos per ple xos. O Se na do Fe de ral vive
hoje a ma i or cri se mo ral de toda a sua his tó ria. Vi ve -
mos um es ta do de emer gên cia mo ral e éti ca. Qu e ro
sen si bi li zar a to dos des ta Casa que so lu ções me no -
res, co var des ou ca u da tá ri as só po de rão agra var a
pre sen te cri se. Estou per fe i ta men te cons ci en te dis so. 

O mo men to exi ge co ra gem, co ra gem para res -
ta u rar a cre di bi li da de ame a ça da des ta que é a mais
alta Casa le gis la ti va do País. Pro ces sos do lo ro sos
como o que es ta mos vi ven do na tu ral men te pro vo cam 
na so ci e da de, na mí dia e em toda par te os mais va ri a -
dos ti pos de ex ces sos, in jus ti ças e jul ga men tos pre ci -
pi ta dos.

Por isso, ao lado da co ra gem para ex tir par o que 
for pre ju di ci al, te mos de ter a ne ces sá ria se re ni da de e 
equi lí brio para não nos afas tar mos do rumo que a so -
ci e da de de se ja. 

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, eu mes -
mo te nho vi vi do dias di fí ce is. So fri ata ques in jus tos,
tão ab sur dos e ina ce i tá ve is que não cabe de ta lhá-los
nes te dis cur so. Iria fa zer um pro nun ci a men to a res pe -
i to hoje. No en tan to, en ten do que mais im por tan te do
que a de fe sa de um Se na dor é a de fe sa do Se na do
Fe de ral. Por isso, Sr. Pre si den te, en ca mi nho a V. Exª o 
re fe ri do pro nun ci a men to com os do cu men tos com -
pro ba tó ri os de mi nhas afir ma ções, que re que i ro seja



trans cri to e pu bli ca do na ín te gra para co nhe ci men to
das Srªs e dos Srs. Se na do res. Só pos so di zer que,
mes mo fe ri do, en ten do a at mos fe ra emo ci o nal que
gal va ni za o País nos dias de hoje. 

Nes te rá pi do pro nun ci a men to, que ro de i xar cla -
ros os meus pon tos de vis ta e a for ma como atu a rei
como Pre si den te do Con se lho de Éti ca des ta Casa.
Em pri me i ro lu gar, não po de mos des co nhe cer ou mi -
ni mi zar o que está em jogo nes te mo men to. Qu an do,
su ces si va men te, qua tro dos mais im por tan tes Se na -
do res – sem que rer des me re cer os de ma is – são atin -
gi dos e ques ti o na dos da for ma como o fo ram, epi só -
dio que le vou um de les à cas sa ção e ou tros dois à re -
nún cia, fica cla ro que não se tra ta de ca sos iso la dos.
O que está em jogo não é a hon ra des se ou da que le
Se na dor; o que está em jogo não é a se ri e da de ou a
éti ca de um ou de ou tro. É duro re co nhe cer, mas a so -
ci e da de sus pe i ta do Se na do como um todo. Estão em 
jogo, por tan to, Sr. Pre si den te, a hon ra, o con ce i to e a
éti ca des ta ins ti tu i ção.

Qu an do o Se na do está di an te de um de sa fio tão 
pe ri go so, é pre ci so que se te nha um pen sa men to e
uma ati tu de à al tu ra da si tu a ção; quan do uma ins ti tu i -
ção como o Se na do so fre má cu las tão pro fun das, a
ame a ça não re cai so bre um Par la men tar, mas é o
pró prio re gi me de mo crá ti co que cor re ris co.

Qu e ro de i xar cla ro, Sr. Pre si den te, que o Pre si -
den te do Con se lho de Éti ca e De co ro Par la men tar do
Se na do não tem ami gos; tem de ve res. Insti tu i ções
não têm ami gos. Cum pri rei ri go ro sa men te o meu de -
ver, de acor do com o Re gi men to, a lei e a Cons ti tu i -
ção. Vín cu los pes so a is de um lado e ódi os de ou tro
não com bi nam com a vida pú bli ca. Ja ma is ab sol ve rei
um ami go que seja cul pa do, como ja ma is con de na rei
um ini mi go que seja ino cen te. 

Quis o des ti no que eu as su mis se a con di ção de
ma gis tra do num pro ces so cer ta men te do lo ro so para
to dos nós e, como juiz, não me res ta ou tra al ter na ti va: 
não se pode ab sol ver o que é con de ná vel. O que é
con de ná vel pre ci sa ser su má ria e exem plar men te pu -
ni do. O Se na do pre ci sa ter co ra gem de ab sol ver os
ino cen tes – e eu te nho essa co ra gem –, mas não po -
de mos ter gi ver sar. Te mos que cor tar na pró pria car ne
quem quer que seja, se ne ces sá rio for, para pre ser var 
o nome des ta ins ti tu i ção. 

Na con di ção de ma gis tra do, por de fi ni ção, não
cabe a mim an te ci par ju í zos ou con cep ções pes so a is. 
É pre ci so que se dê am plo di re i to de de fe sa, já que
essa é a base do sis te ma de mo crá ti co que tan to lu tei
para que fos se, como é hoje, uma re a li da de em nos so 
País, mas não po de mos ta par o sol com a pe ne i ra. O

que está em dis cus são é se ire mos ou não cas sar o
Pre si den te des ta Casa. 

Qu e ro tran qüi li zar a so ci e da de bra si le i ra, pois
ire mos fa zer o que ti ver que ser fe i to, sem qual quer
tipo de cons tran gi men to pes so al. Tor ço, sin ce ra men -
te, para que as ex pli ca ções do Se na dor Ja der Bar ba -
lho se jam con vin cen tes e de fi ni ti vas no pro ces so,
mas, aci ma de tudo, tor ço por esta Casa, tor ço pela
de mo cra cia, tor ço pela éti ca, por que tor ço pelo Bra sil.

Te nho que re co nhe cer que, por tudo que foi di -
vul ga do pela mí dia até ago ra, as evi dên ci as são gra -
vís si mas e exi gem a mais pro fun da e ime di a ta apu ra -
ção. Se se con fir ma rem to das as ale ga ções apre sen -
ta das até ago ra, te re mos de fa zer, ine vi ta vel men te,
uma es co lha: res ta u rar a cre di bi li da de do Se na do, por 
mais dura que seja a me di da, com o equi lí brio e o
sen so de jus ti ça que a gra vi da de dos fa tos apon ta dos
exi ge de nós. Essa é a po si ção que ado ta rei à fren te
do Con se lho de Éti ca e De co ro Par la men tar do Se na -
do Fe de ral e que quis com par ti lhar com V. Exªs e com
a Na ção.

O Con se lho de Éti ca já está con vo ca do para re -
a li zar sua pri me i ra re u nião na pró xi ma quin ta-fe i ra, às 
10 ho ras, quan do se rão ini ci a das as ati vi da des des sa
nova fase.

Sr. Pre si den te, pas so ao dis cur so que fa ria hoje, 
acer ca das fal sas acu sa ções, das fe lo ni ces que lan -
ça ram con tra mim des de que fui es co lhi do Pre si den te 
do Con se lho de Éti ca.

O Sr. Ber nar do Ca bral (PFL – AM) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te, Se na dor?

O SR. GILBERTO MESTRINHO (PMDB – AM)
– Pois não.

O Sr. Ber nar do Ca bral (PFL – AM) – Se na dor
Gil ber to Mes tri nho, ouvi V. Exª com a aten ção que o
dis cur so duro que aca ba de pro nun ci ar me re cia. Qu e -
ro cum pri men tá-lo du pla men te. Pri me i ra men te, por -
que V. Exª traz para a Mesa do cu men ta ção que, ao
que pa re ce – V. Exª não tem tem po dis po ní vel para
lê-la –, é ab so lu ta men te ir re fu tá vel. Em se gun do lu -
gar, V. Exª aca ba de de mons trar que, na Pre si dên cia
do Con se lho de Éti ca, vai com por tar-se como ma gis -
tra do, por que sabe que aci ma de tudo está a ins ti tu i -
ção, ain da que no fim lhe so brem al gu mas ci ca tri zes.
Se elas exis ti rem, fi que cer to, Se na dor Mes tri nho, de
que se rão ci ca tri zes or gu lho sas do de ver cum pri do.
Eu não po de ria fi car ca la do, numa omis são que é o
sub pro du to do nada e do não, e de i xar de cum pri men -
tar V. Exª.

O SR. GILBERTO MESTRINHO (PMDB – AM)
– Mu i to obri ga do, Se na dor Ber nar do Ca bral. O apar te 



de V. Exª en ri que ce o meu pro nun ci a men to e é fru to
da sua ge ne ro si da de, da lon ga con vi vên cia que te -
mos e de uma ami za de de lon gos anos. 

Qu e ro di zer que se rão pu bli ca das, além do que
dis se ram a res pe i to, as de tur pa ções que fi ze ram em
pro nun ci a men tos meus, as fra ses ex pli ca das pela
me ta de, as que ti nham o in tu i to de me ri di cu la ri zar e
as in fa mes. Te nho co mi go cer ti dões, jor na is de épo -
ca, de cre tos de iní cio de obras e uma de cla ra ção do
Tri bu nal de Con tas de que meu nome se quer cons ta
do re la tó rio. Inclu si ve, há aqui um de cre to au to ri zan do 
a cons tru ção de uma obra com data an te ri or à ho mo -
lo ga ção de mi nha can di da tu ra ao Go ver no do Esta do. 
O Go ver na dor da épo ca anun ci a va que es pe ra va ina -
u gu rá-la em fe ve re i ro, e eu as su mi o car go em 15 de
mar ço do ano se guin te. No en tan to, sou acu sa do de
não ter fe i to con cor rên cia pú bli ca para a obra, de tê-la
ad ju di ca do e de ter es ta be le ci do pre ços e con tra tos,
den tre ou tras co i sas. 

Per gun ta ram-me so bre éti ca e res pon di que se
tra ta de um prin cí pio da mo ral que ob ser va o com por -
ta men to hu ma no, pro cu ran do dis cer nir o bem do mal.
Dis se-lhes que essa é a sua de fi ni ção clás si ca, mas
não é uni ver sal, por que de pen de de mo men tos his tó -
ri cos e de cul tu ras. Expli quei, por exem plo, que a éti ca 
da paz é uma e a da guer ra, ou tra. Na paz, atra ir o ini -
mi go para uma ci la da é agra van te de cri me. No en tan -
to, em pe río do de guer ra, atra ir o ad ver sá rio para uma 
em bos ca da é ser óti mo es tra te gis ta, é trans for mar-se
em he rói na ci o nal, por que essa é a éti ca em tem pos
de guer ra. No Ori en te, es pe ci al men te nos pa í ses is lâ -
mi cos, a po li ga mia é éti ca. Está no Li vro Sa gra do. Ter
uma fi lha no ha rém do sul tão, do emir, do rei, é um
gló ria para a fa mí lia. Ve jam V. Exªs que há uma sé rie
de ex pli ca ções para a pa la vra éti ca. No en tan to, saiu
que a mi nha éti ca era de mo men to, de oca sião. Nada
dis so foi dito. E por aí fo ram, di zen do co i sas.

Digo a esta Casa que fui cas sa do na pri me i ra
lis ta do pri me i ro Ato Insti tu ci o nal de 1964, na ma dru -
ga da de 9 de abril de 1964, quan do o Co man do Re vo -
lu ci o ná rio edi tou o Ato Insti tu ci o nal. Fo mos cas sa dos
na pri me i ra lis ta qua ren ta e dois Par la men ta res e ou -
tros bra si le i ros não par la men ta res  – tudo em nome da 
hon ra na ci o nal – tais como: Jâ nio Qu a dros, Le o nel
Bri zo la, Mi guel Arra es, Ru bens Pa i va, Almir Afon so,
Bo ca i ú va Cu nha, e eu in clu si ve. 

Ha via um ini mi go meu à fren te da Re vo lu ção
que exi giu a mi nha cas sa ção. Ele fez tudo con tra mim, 
para ver se pe ga va al gu ma co i sa. Mi nha vida foi in -
ves ti ga da des de os 16 anos de ida de, mas não en -
con tra ram nem se quer um fato que jus ti fi cas se mi nha
cha ma da ao IPM. Ha via cen te nas de uni da des de

IPMs nes te País, e não fui cha ma do a ne nhu ma. Dois
anos de po is da Re vo lu ção, fui con vi da do a pres tar es -
cla re ci men tos, em Be lém do Pará, so bre uma gre ve
ge ral no Go ver no Par la men ta ris ta de Bro cha do da
Ro cha, e que tam bém ha via sido exer ci ta da no Ama -
zo nas. Fui lá. Fui bem tra ta do, pres tei es cla re ci men -
tos e nun ca mais fui in co mo da do. A úni ca co i sa que fi -
ze ram con tra mim foi um co mu ni ca do de que eu es ta -
va pro i bi do, en quan to du ras se a cas sa ção, de pi sar o
Ama zo nas. Efe ti va men te pas sei quin ze anos e meio
sem bo tar os pés lá. Fiz isso por ques tão de so bre vi -
vên cia, por que eu sa bia que as in ten ções eram ou -
tras. 

To dos es ses fa tos fo ram ale ga dos como se eu
fos se uma fi gu ra abo mi ná vel. No en tan to, por três ve -
zes fui ele i to Go ver na dor: em 1968, em 1982 e em
1990. Em 1962, fui ele i to De pu ta do Fe de ral por Ro ra i -
ma. Em 1998, fui ele i to Se na dor. Alguns des ses fa tos
apa re cem em to das as cam pa nhas. Tra ta-se de uma
mon ta gem que fi ze ram, em 1957, da qual só to mei
co nhe ci men to quan do ter mi na va o meu pri me i ro Go -
ver no, do qual V. Exª fa zia par te. Por tan to, foi na que la
opor tu ni da de que to ma mos co nhe ci men to des sa mo -
le ca gem, des sa mon ta gem, que não ti ve ram co ra gem 
de apre sen tar à épo ca. Então, to das as ve zes em que
há uma ele i ção ou quan do que rem me ata car, lá vem
a mes ma his tó ria!

Como dis se, Sr. Pre si den te, toda a mi nha vida
foi in ves ti ga da. Ela é lim pa. Tan to é ver da de que o
povo me con fe riu três man da tos de Go ver na dor, um
de Se na dor, pelo Ama zo nas, e um ou tro como De pu -
ta do Fe de ral por Ro ra i ma.

Assim, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res –
si tu a ção e opo si ção – po dem fi car tran qüi los, pois
não há fac ci o sis mo. 

Na con du ção do Con se lho ob ser va re mos es tri -
ta men te as nor mas re gi men ta is e as cons ti tu ci o na is,
por que essa é a nos sa obri ga ção.

Mu i to obri ga do.

SEGUE DISCURSO DO SENADOR
GILBERTO MESTRINHO.

O SR. GILBERTO MESTRINHO (PMDB – AM)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, Sin to-me no
de ver de, em res pe i to a esta Casa, as so mar a esta tri -
bu na, a fim de pres tar aos emi nen tes pa res es cla re ci -
men tos so bre no tí ci as di vul ga das nos me i os de co -
mu ni ca ção, a par tir de mi nha es co lha para a Pre si -
dên cia do Con se lho de Éti ca e De co ro Par la men tar,
por in di ca ção de meu par ti do, de acor do com a pra xe
e as nor mas re gi men ta is.



Ini ci al men te, fui to ma do de sur pre sa pela es co -
lha e re lu tei em ace i tar o en car go, se gun do tes te mu -
nho do emi nen te lí der de mi nha ban ca da, se na dor
Re nan Ca lhe i ros. No en tan to, cons ci en te de mi nhas
res pon sa bi li da des, ter mi nei ad mi tin do o de sa fio, em
hora das mais di fí ce is para o Se na do da Re pú bli ca.

A par tir daí, pas sei a ser ins ta do a dar de cla ra -
ções so bre o com por ta men to que ado ta ria à fren te do 
Con se lho, es pe ci al men te so bre o ru mo ro so caso que
en vol ve o Se na dor Ja der Bar ba lho. Tam bém to mei co -
nhe ci men to de crí ti cas, al gu mas, in clu si ve, de mem -
bros do meu pró prio par ti do, com opi niões di ver gen -
tes so bre a ace i ta ção da in di ca ção, em ra zão da mi -
nha con di ção de ami go do se na dor pa ra en se.

Ana li sei as ob je ções opos tas, com a ne ces sá ria
isen ção, e mais uma vez cons ta tei o acer to da de ci -
são que ado ta ra. A pre va le cer en ten di men to di ver so,
se ria inad mis sí vel qual quer in di ca ção en tre ad ver sá -
ri os po lí ti cos. Se o que se bus ca é a isen ção, esta
deve va ler para to dos e não ape nas para al guns. Afi -
nal de con tas não vi ve mos em re gi me to ta li tá rio.

Te nho a fir me con vic ção de que to dos os mem -
bros do Con se lho de Éti ca são sé ri os, jus tos e exer ci -
ta rão suas obri ga ções ten do em con ta, ex clu si va -
men te, a apu ra ção da ver da de. Apren di, des de cedo,
que so men te os to ta li tá ri os con de nam an tes de apu -
rar a ve ra ci da de dos fa tos e que a con di ção de acu sa -
dor e juiz re u ni da numa só pes soa agri de os mais co -
me zi nhos prin cí pi os do Esta do De mo crá ti co de Di re i -
to.

É com esse es pí ri to que exer ce rei a Pre si dên cia 
do Con se lho de Éti ca do Se na do Fe de ral. A ami za de
que te nho e não nego com o se na dor Ja der Bar ba lho
em nada in flu i rá no meu com por ta men to e nas de ci -
sões que to ma rei à fren te do Con se lho, que pos sui
um re gi men to, que deve ser e será obe de ci do em sua
ple ni tu de.

De igual modo, faço ques tão de res sal tar que,
em se gui da, co me ça ram a de tur par pa la vras e ex -
pres sões que pro fe ri, in for ma ções pela me ta de, acu -
sa ções, en fim, tudo numa cla ra ten ta ti va de in com pa -
ti bi li zar-me com o car go que nem bem co me ça ra a
exer cer.

Exem pli fi co: ao ser in da ga do so bre o con ce i to
que faço da éti ca, res pon di que seu en ten di men to
per mi tia a ob ser va ção do com por ta men to hu ma no de 
modo a dis tin guir o bem do mal. Esta é sua de fi ni ção
clás si ca. No en tan to, essa con cep ção sem pre ex pe ri -
men tou va ri a ções cor res pon den tes a cada mo men to
his tó ri co ou se gun do as mais di fe ren tes cul tu ras da
hu ma ni da de. Assim, re por tei-me à éti ca da paz e à
éti ca da guer ra. Na paz, di zia na oca sião, atra ir um ini -

mi go para uma ci la da ser ve como agra van te para um
cri me pra ti ca do. Na guer ra, atra ir o ini mi go para uma
em bos ca da e di zi má-lo é um gran de fe i to es tra té gi co
e he rói co. O mes mo se pode di zer so bre as di ver si da -
des cul tu ra is. Os mu çul ma nos são po lí ga mos e a po li -
ga mia está ins cri ta no Li vro Sa gra do. Ter uma fi lha no
ha rém do rei, do sul tão ou do emir, é uma hon ra para
a fa mí lia. É a éti ca de les. Para nós, con quan to com -
pre en sí vel, é ina ce i tá vel, se gun do nos sos pa râ me -
tros his tó ri cos e cul tu ra is.

Esta a ver da de, se nho ras e se nho res Se na do -
res.

No en tan to, pas sa ram à opi nião pú bli ca na ci o -
nal algo in te i ra men te di fe ren te. Fa la ram que te ria sus -
ten ta do uma es pé cie de éti ca de oca sião e que tal
con ce i to mar ca ria mi nhas ações na Pre si dên cia do
Con se lho. Ve jam, por tan to, o ab sur do da obli te ra ção
pro gres si va da re a li da de dos fa tos.

Nes sa mes ma li nha de de sin for ma ções, fui acu -
sa do de ter fe i to a ma i o ria das in di ca ções para pre en -
chi men to de car gos na SUDAM. Go ver nei o Ama zo -
nas du ran te a exis tên cia des se ór gão em dois pe río -
dos. Du vi do que en con trem nos qua dros da que la Su -
pe rin ten dên cia, ou em car gos em co mis são da mes -
ma ins ti tu i ção (83 a 87 e 91 a 94), se quer um con tí nuo 
que te nha sido no me a do por in di ca ção mi nha.

Per gun ta do como agi ria so bre as de nún ci as en -
vol ven do o se na dor Ja der Bar ba lho, res pon di sem pre
que a fun ção do Con se lho de Éti ca, cri a do pela re so -
lu ção 20/93, des ta Casa, era acom pa nhar o com por -
ta men to dos se na do res du ran te o exer cí cio do man -
da to, de modo a fa zer ob ser var o res pe i to pelo de co ro 
par la men tar. Logo, os atos que es ti ves sem den tro
des ses li mi tes se ri am apre ci a dos pelo Con se lho.
Com re la ção aos an te ri o res, opi nei que sua ave ri gua -
ção e jul ga men to se ri am de com pe tên cia da Po lí cia,
do Mi nis té rio Pú bli co, da Jus ti ça etc., por quan to pra ti -
ca dos fora do exer cí cio do man da to do se na dor. Tais
de cla ra ções, pas mem se nho ras e se nho res se na do -
res, ca u sa ram in crí vel ce le u ma jun to aos me i os de
co mu ni ca ção, fe liz men te já com ple ta men te su pe ra -
da.

Se nhor Pre si den te.
Até mi nha cas sa ção veio à ba i la. La men ta vel -

men te al guns seg men tos da me mó ria na ci o nal so -
frem de am né sia de mo crá ti ca e mu i tos não co nhe -
cem e não sa bem o que foi 64.

Com a chamada ”Redentora“, de 31 de
março/1º de abril de 1964, instalou-se o ”Comando
Revolucionário“, constituído pelos comandantes das 
três forças ar ma das, que imediatamente assumiu o



Poder no Brasil. Em seguida, mais precisamente, na 
madrugada de 9 de abril, foi baixado o primeiro Ato
Institucional que, ”no resguardo da honra nacional“,
cas sava e suspendia os direitos políticos por dez
anos de inúmeros brasileiros ilustres, parlamentares 
ou não, como João Goulart, Jânio Quadros, Luís
Carlos Prestes, Miguel Arraes, Almino Afonso,
Bocayuva Cunha, Rubens Paiva e outros, in clu sive
eu, que fui o último dos 42 parlamentares da
primeira lista, já que à época era Deputado Fed eral
pelo então Território Fed eral do Rio Branco, hoje
Estado de Roraima.

Cassado e com os direitos políticos
suspensos, permaneci no País. Não procurei asilo
nem fui para o exílio. Sei que minha vida foi
vasculhada, mas não fui chamado a re sponder a um 
único IPM (Inquérito Policial Militar), quando havia
centenas deles instaurados. Comunicaram-me,
apenas, que não deveria voltar ao Amazonas. Dois
ou três anos depois, convidaram-me a prestar
esclarecimentos sobre uma greve geral que houve
no País, in clu sive no Amazonas, du rante o mandato
do primeiro Ministro Brochado da Rocha. Fui bem
tratado, prestei os esclarecimentos e nada mais
aconteceu.

Também, uma maldade montada em 57 foi
levantada. Não levam em conta que a revolução de
64 investigou minha vida desde os 16 anos de
idade. A ordem era descobrir qualquer coisa para
me incriminar, se não fosse possível minha
eliminação física pelo inimigo que eu tinha na
cúpula da revolução e que exigiu minha cassação.
No entanto, passei incólume pelas investigações e
em 58 fui eleito Governador pela 1ª vez, e,
posteriormente, com a anistia, mais 2 vezes
Governador e agora em 98 – Senador.

O que não dizem é que, apesar de haver
governado sempre em épocas de crise nacional –
cri ses políticas e econômicas, fiz mais escolas,
hospitais, estradas, prédios públicos e etc. na cap i tal 
e no in te rior que todos os Governos juntos, an tes de 
mim desde a fundação da Província.

Em 1979, em decorrência da anistia de 28 de
agosto, no dia 3 de setembro, voltei ao Amazonas e
anunciei que seria candidato ao Governo nas
eleições de 1982, ano no qual a generosidade do
povo amazonense me elegeu mais uma vez
governador do Estado.

Agora, levantam a questão de uma ação de
improbidade administrativa impetrada pelo Ministério 

Público Fed eral no Amazonas, que vem servindo de
base para noticiários sensacionalistas na grande
imprensa brasileira.

Devo ressaltar que a ação, em referência, é
inacreditável, senhora e senhores senadores, está
toda ela estruturada, todo ela embasada, toda ela
exclusivamente fundamentada, em simples
RELATÓRIO PRELIMINAR, RELATÓRIO
PRELIMINAR, destaque-se, de um au di tor do Tri bu -
nal de Contas da União, da seccional no Amazonas.
Nada além, nenhuma prova concreta, acabada,
definitiva.

Na referida ação, acusam-me de:

1. Prática de fraude no processo licitatório,
com dispensa de licitação da obra de construção do
Centro Cul tural de Manaus, mais conhecido como
Sambódromo.

2. Superfaturamento nos preços da referida
construção e de pagamento de serviços não
executados.

3. Responsabilidade pelo desabamento do
Sambódromo, com 27 vítimas do desastre, em
Manaus, com graves prejuízos para os cofres
públicos do Amazonas.

Em homenagem a esta Casa, presto os
seguintes esclarecimentos:

1. O Sambódromo de Manaus não foi projeto
de meu governo. Assumi o Governo em 15.03.91 e a 
obra foi iniciada em julho de 90 quando nem sequer
eu estava homologado como candidato. Não
promovi a licitação da obra e não contratei sua
edificação com a empresa construtora. Não
estabeleci preços e outras condições para sua
execução. Ao assumir o mandato, tudo já estava em
curso, sob a responsabilidade do governo que me
antecedeu. Apenas dei continuidade ao projeto, não
permitindo que tivéssemos mais uma obra
inacabada, como tantas pelo Brasil afora, com
graves prejuízos para o erário e para o contribuinte
brasileiro. (Documento nº1).

2. Não é verdade que tenha havido fraude no
processo de execução das obras do Centro Cul tural
de Manaus, du rante o meu governo, no período de
1991 a 1994, no Estado do Amazonas. De igual
modo, não são procedentes acusações de
superfaturamento ou de pagamentos de serviços
não executados referentes ao projeto em questão.

3. Os pre ços da obra, ao lon go da cons tru ção,
em meu go ver no, fo ram pra ti ca dos se gun do va lo res



cor ren tes no mer ca do para cons tru ções es pe ci a is,
tan to é que as pres ta ções de con tas fo ram re gu lar -
men te apro va das pelo Mi nis té rio da Edu ca ção e Cul -
tu ra/ Fun do Na ci o nal de De sen vol vi men to da Edu ca -
ção – FNDE – e pelo Tri bu nal de Con tas do Esta do do
Ama zo nas, no re fe ren te a pe que nas aju das para a
obra. (Do cu men tos nº2 e 3).

4. A pro pó si to com base nos mes mos frá ge is
fun da men tos, foi an te ri or men te aju i za da Ação Po pu -
lar, no âm bi to do Po der Ju di ciá rio do Ama zo nas, ten -
do como au to res mem bros na opo si ção no Esta do,
que ques ti o na ram exa ta men te os pre ços pra ti ca dos
na obra, com ar gu men tos le vi a nos e in sus ten tá ve is.

5. Evi den ci a da a ver da de e ex pos ta a ma no bra
po lí ti ca de meus ad ver sá ri os, in clu si ve atra vés de pe -
rí cia téc ni ca e ju di ci al, que ana li sou o pro je to e co te -
jou cus tos com obras se me lhan tes re a li za das no Rio
de Ja ne i ro e São Pa u lo, a re fe ri da ação foi jul ga da in -
te i ra men te im pro ce den te pela Jus ti ça do Ama zo nas,
em sen ten ça pu bli ca da no Diá rio Ofi ci al, em 5 de
maio de 1994, com a qual ates tou, de for ma ir re tor -
quí vel, a ine xis tên cia de qual quer ir re gu la ri da de, prin -
ci pal men te com re la ção a pre ços de cons tru ção do
Com ple xo Cul tu ral .(Do cu men to nº4).

6. São também falsas as informações de que o
Centro Cul tural tenha desabado dois meses depois
de inaugurado. Caiu parte da cobertura metálica, sem 
vítimas. Ninguém, nenhuma só pessoa, foi ferida no
acidente. E, diga-se desde logo, os valores referentes
ao custo da cobertura que desmoronou foram
imediata e integralmente recolhidos aos cofres
públicos, no dia 22 de dezembro de 1994, por minha
pronta determinação na ocasião. Anexo cópias das
guias de recolhimento.(Documento nº5).

7. O processo ju di cial, objeto da reportagem em
tela, foi intentado de forma reconhecidamente
equivocada, tanto é que, já ingressaram com pedido
de desistência da primeira ação proposta.
Aguarda-se um breve pro nun ci a mento da Justiça que
mais uma vez se fará límpida e serena.

8. Apresento, também, a Vossas Excelências,
as declarações do FNDE (Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação) atestando a
aprovação dos convênios – que corresponderam a
pouco mais de 5 milhões de reais e não o que dizem.
Junto também certidões do Tri bu nal de Contas da
União, certificando que ”não consta do cadastro de
julgamentos deste Tri bu nal registro de irregularidades 
na aplicação de recursos públicos federais sob a
responsabilidade do Sr. Gilberto Mestrinho de
Medeiros Raposo, ex-governador do Estado do

Amazonas, atual Senador da República, CPF
000.659.192-20“ (17/07/2001) e que no referido
relatório não é sequer citado o meu nome.
(Documento nº6 e 7).

Vale frisar, de outro modo, que os convênios
em referência foram celebrados para a construção
do Complexo com a edificação de salas de aula.
Houve, na verdade, uma adaptação dos espaços
dos camarotes para sua utilização como salas de
aula. Ess es locais, com tetos em concreto feitos
para suportar cerca de 50.000 pessoas e com
paredes de até 2,5 m. de espessura em concreto
armado, foram edificados sobre fundações com
toneladas e toneladas de aço e concreto, feitas para 
resistir ao peso de mais de 50.000 pessoas
sentadas ou dançando.

Portanto, senhoras e senhores senadores,
como se vê pretende-se comparar o incomparável,
em cima de fatos e situações absolutamente
distintas numa construção de natureza
especialíssima, que até então como ficou dito, foi
objeto tão-somente de uma inspeção que redundou
num relatório preliminar.

Finalmente, Senhor Presidente, requeiro a
Vossa Excelência que faça publicar, na íntegra, os
referidos documentos.

Assim, senhoras e senhores senadores, devemos
ficar atentos para distinguir o que é efetivamente
interesse público. As ditaduras surgiram sempre sob a
alegação de que vinham para de fender a honra nacional
e os mais elevados interesses da pátria. Depois, a
perpetuação do arbítrio, a longa noite de trevas, o
sepultamento do re gime e dos ideais democráticos.

Feitos estes esclarecimentos, acredito que os
trabalhos do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar
poderão transcorrer de forma a atender o anseio da
sociedade na busca da verdade dos fatos, bem como na
defesa dos interesses nacionais e preservação do re -
gime democrático. 

Com esse objetivo, já convoquei os senhores
senadores, membros do Conselho de Ética, para a
primeira reunião do novo Conselho, amanhã às 10 horas, 
quando iniciaremos os exames das matérias existentes e 
tomaremos as primeiras providências regimentais.

Mu i to obri ga do.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. SENADOR GILBERTO MESTRINHO 
EM SEU PRONUNCIAMENTO, INSERIDO
NOS TERMOS DO ART. 210 DO
REGIMENTO INTERNO.















































O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ro ber to Sa tur -
ni no, do PSB do Rio de Ja ne i ro, por ces são da emi -
nen te Se na do ra He lo í sa He le na.

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, es ta mos re tor -
nan do aos tra ba lhos da Casa em meio a ten sões que
tran si tam não só den tro do Se na do com as acu sa -
ções le van ta das so bre nos so Pre si den te li cen ci a do,
mas tam bém ten sões que tran si tam pelo País em
meio a gra vi da de da si tu a ção eco nô mi ca e so ci al que
vi ve mos. Epi só di os que ca rac te ri zam uma ten são
gra vís si ma têm aler ta do a Na ção e a to dos nós, ci da -
dãos e re pre sen tan tes, so bre os ris cos de uma de sa -
gre ga ção em es ca la mais avan ça da da eco no mia e
da pró pria so ci e da de bra si le i ra. 

Sa be mos dos epi só di os ocor ri dos no âm bi to
das po lí ci as, que ain da es tão re pon tan do aqui e ali.
Além dis so, há in sa tis fa ção de todo o fun ci o na lis mo,
en fim, de todo o con jun to de ser vi do res fe de ra is e es -
ta du a is des te País, que es tão com seus sa lá ri os con -
ge la dos, mes mo di an te da exis tên cia de ta xas in fla -
ção que, em bo ra ba i xas, são con cre tas e sig ni fi cam
per da real de ren di men tos des ses ser vi do res, que
têm a mais alta res pon sa bi li da de. Tudo isso, so ma do,
traz pers pec ti vas de nu vens pe sa das no ho ri zon te. A
si tu a ção da Argen ti na é mo ti vo de in qui e ta ção para o
Bra sil. Há qua se um con sen so no mun do so bre a in vi -
a bi li da de do mo de lo eco nô mi co ado ta do pela Argen -
ti na. Isso sig ni fi ca uma trans for ma ção ne ga ti va mu i to
gran de na eco no mia e na so ci e da de da que le País,
com re fle xos na tu ra is que in ci di rão so bre o Bra sil. 

E ago ra o Bra sil no va men te re cor re ao Fun do
Mo ne tá rio a fim de ga ran tir seus com pro mis sos in ter -
na ci o na is no fu tu ro. A si tu a ção é ex tre ma men te gra ve
e de cor re de uma ori en ta ção po lí ti ca que te mos, des -
ta tri bu na, tan tas ve zes con de na do, mos tran do que
exis tem al ter na ti vas, que este País tem uma eco no -
mia só li da, es tru tu ra da com mu i to sa cri fí cio por par te
da po pu la ção e da so ci e da de bra si le i ra e que está
sen do cor ro í da pela in sis tên cia em uma po lí ti ca ab so -
lu ta men te des gas tan te.

Sr. Pre si den te, na se ma na pas sa da re pe tiu-se
pela quar ta vez o epi só dio do aban do no, da de sis tên -
cia, da Pas ta do De sen vol vi men to pelo Sr. Mi nis tro.
Na ver da de, tra ta-se de uma de sis tên cia. Ou seja, Mi -
nis tros do De sen vol vi men to de i xam a sua Pas ta por
ve ri fi ca rem ob je ti va men te que é im pos sí vel exer cer a
ta re fa do de sen vol vi men to eco nô mi co do País, uma
vez que ela é in com pa tí vel com a po lí ti ca fi nan ce i ra e
eco nô mi ca tra ça da pelo Mi nis té rio da Fa zen da e do

Pla ne ja men to. Tal po lí ti ca é ab so lu ta men te res tri ti va,
con trá ria a qual quer idéia de de sen vol vi men to. Isso
sig ni fi ca que não há, no ho ri zon te, pelo me nos até a
as sun ção de um novo Go ver no, mu i to es pe ra do pela
Na ção bra si le i ra, pers pec ti va de re to ma da do de sen -
vol vi men to.

Lem bro-me dos com pro mis sos e das pro mes -
sas na cam pa nha, quan do o pró prio Pre si den te fa la va 
em re to ma da do de sen vol vi men to como o úni co ca mi -
nho pelo qual se po de ria com ba ter o fla ge lo do de -
sem pre go e ter uma pers pec ti va de me lho ria da dis tri -
bu i ção de ren da, por que na mar gem des se cres ci -
men to fica mais fá cil exer ci tar e re a li zar po lí ti cas de
dis tri bu i ção da ri que za e da ren da no País.

O que é fato, no en tan to, Sr. Pre si den te, é que
não há pos si bi li da de de de sen vol vi men to. E man ti da
a atu al po lí ti ca que o Go ver no tra ta de pe re ni zar pela
ins ti tu ci o na li za ção de al guns ins tru men tos, como
essa idéia de um ban co cen tral in de pen den te, que
ga ran te que o novo Go ver no não po de rá al te rar essa
po lí ti ca de sas tro sa, con ti nu a re mos sub ser vi en tes ao
mer ca do fi nan ce i ro in ter na ci o nal, ao Fun do Mo ne tá -
rio e a tudo isso que está na raiz dos nos sos pro ble -
mas atu a is.

De sen vol vi men to, Sr. Pre si den te, é uma ex pres -
são com a qual man ti ve mu i to con ta to na mi nha ju -
ven tu de. Mi nha vida pro fis si o nal foi toda no Ban co do
De sen vol vi men to Eco nô mi co, no BNDE. Ingres sei no
pri me i ro con cur so, em 1955, exa ta men te no mo men -
to em que esse ban co se ca rac te ri zou como uma ver -
da de i ra agên cia do pro je to na ci o nal de de sen vol vi -
men to bra si le i ro que teve um êxi to mu i to gran de.
Teve, tam bém, é ver da de, fa lhas mu i to gran des no to -
can te à dis tri bu i ção e à edu ca ção, mas pro du ziu re -
sul ta dos que ne nhum ou tro país na que le mo men to
con se guiu, co lo can do o Bra sil exa ta men te na si tu a -
ção de eco no mia mais avan ça da en tre aque les pa í -
ses en tão con si de ra dos sub de sen vol vi dos.

O de sen vol vi men to era uma pro mes sa dos
gran des cen tros ca pi ta lis tas do mun do, na que le mo -
men to, para os pa í ses re tar da tá ri os em ter mos das
suas res pec ti vas eco no mi as. As pa la vras de or dem
eram a re cons tru ção para a Eu ro pa de vas ta da e o de -
sen vol vi men to para os pa í ses da Amé ri ca La ti na, da
Áfri ca, da Ásia, sen do que no caso dos pa í ses da Áfri -
ca e da Ásia o de sen vol vi men to vi nha tam bém mes -
cla do com as pro mes sas da in de pen dên cia, da des -
co lo ni za ção, da au to no mia. Ou seja, o de sen vol vi -
men to pro pri a men te dito era uma pro mes sa es pe cí fi -
ca para a Amé ri ca La ti na. Li vros e li vros fo ram es cri -
tos des cre ven do o que se ria o de sen vol vi men to, as
suas con di ções, as suas pos si bi li da des de re a li za ção, 



dis cus sões tra va das em fó runs da ma i or di ver si da de,
mas to dos pre o cu pa dos com a ques tão de dar àque -
les pa í ses re tar da dos eco no mi ca men te a pos si bi li da -
de de pre en chi men to do hi a to eco nô mi co que os se -
pa ra va dos pa í ses mais ri cos e, às suas po pu la ções,
a pro mes sa de uma me lho ria subs tan ci al e pal pá vel
na sua qua li da de de vida.

Insti tu i ções fo ram cri a das, como o Ban co Mun -
di al, o Bird, que era o Ban co in ter na ci o nal para a Re -
cons tru ção e o De sen vol vi men to, re cons tru ção para
os pa í ses da Eu ro pa, onde fo ram des pe ja dos de ze -
nas e cen te nas de bi lhões de dó la res para pro pi ci ar a
re cons tru ção, o que foi con se gui do; e de sen vol vi men -
to para os pa í ses do cha ma do Ter ce i ro Mun do, es pe -
ci fi ca men te para a Amé ri ca La ti na; tam bém foi cri a do
o Ban co Inte ra me ri ca no de De sen vol vi men to – BID; o
Bra sil cri ou o BNDE para esse fim.

No en tan to, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do -
res, essa ex pres são de sen vol vi men to sim ples men te
su miu do di ci o ná rio eco nô mi co. Hoje, fala-se em mer -
ca do: mer ca do fi nan ce i ro, mer ca do de pro du tos, de
bens e de ser vi ços. Nes sa vi são ne o li be ral e glo ba li -
zan te de hoje, o de sen vol vi men to é uma con se qüên -
cia da atu a ção do mer ca do. É pre ci so, por tan to, que o
mer ca do se sen si bi li ze e en con tre, nos pa í ses mais
re tar da tá ri os, pos si bi li da des de in ves ti men to atra ti vas 
para po de rem in ves tir e pro du zir al gum tipo de me lho -
ra na for ma ção do pro du to bru to, ain da que pro du zin -
do, tam bém, de si gual da des cres cen tes.

O fato é que o pro je to de de sen vol vi men to era
algo li ga do à so be ra nia das na ções, eram pro je tos
na ci o na is, pro je tos de Esta dos-Na ção. Entre tan to, o
mer ca do e a vi são ne o li be ral não só jo ga ram no lixo a
ex pres são de sen vol vi men to, ti ran do-a do di ci o ná rio
eco nô mi co, como tam bém eli mi na ram ou re du zi ram
subs tan ci al men te a so be ra nia e o pa pel dos Esta -
dos-Na ção, na me di da em que esse de sen vol vi men to 
fica de pen den te das de ci sões no mer ca do fi nan ce i ro
in ter na ci o nal, cri an do vul ne ra bi li da des cres cen tes
para to dos os Esta dos-Na ção que con ti nu a ram exis -
tin do e acre di tan do em uma so be ra nia que, dia-a-dia,
se vê mais re du zi da.

Assim, Sr. Pre si den te, não é sur pre en den te que
não pos sa mos ter um Mi nis tro do De sen vol vi men to,
sim ples men te por que, nes te mo de lo, não exis te mais
de sen vol vi men to. Te mos que ter mi nis tros do mer ca do
fi nan ce i ro, como é o caso do Sr. Pe dro Ma lan. Pre ci sa -
mos ter mi nis tros do su pe rá vit pri má rio, exi gên cia do
FMI, como é o caso do Sr. Mar tus Ta va res. Não há,
por tan to, mais lu gar para Mi nis tro do De sen vol vi men to. 
E o Sr. Alci des Tá pi as, re co nhe cen do essa re a li da de,
pe diu o cha péu e foi-se em bo ra. O novo Mi nis tro vai

en con trar a mes ma re a li da de e irá se guir, evi den te -
men te, o mes mo ca mi nho do Mi nis tro Alci des Tá pi as.

É esse o dra ma que es ta mos vi ven do. Enquan to 
isso, a so ci e da de está se de te ri o ran do, es gar çan -
do-se com gre ves da po lí cia, sa ques, etc. No Rio de
Ja ne i ro, por exem plo, hou ve um in cên dio em um gran -
de mer ca do da Ce a sa. De po is de ex tin to, ten do ain da
so bra do al guns ali men tos de te ri o ra dos, a po pu la ção
in va diu aque le mer ca do para apa nhá-los e ter algo
para ali men tar a fa mí lia. Um es pe tá cu lo de pri men te e
re vol tan te, mas que faz par te des te dia-a-dia que es -
ta mos vi ven do em de cor rên cia pre ci sa men te do fato
de que não exis te mais de sen vol vi men to e, sim, um
mer ca do fi nan ce i ro que é ab so lu ta men te cru el com
as ques tões so ci a is e ab so lu ta men te exi gen te nas
ques tões de afir ma ção dos seus in te res ses so bre as
so be ra ni as dos Esta dos na ci o na is.

Então, que ro di zer que o fato da de mis são do
Mi nis tro Alci des Tá pi as não pode sur pre en der a nin -
guém, por que o Mi nis té rio dele já não exis tia, não
exer cia mis são ne nhu ma, não ti nha fun ção ne nhu ma.
Ou seja, era um Mi nis té rio ab so lu ta men te va zio, na
me di da em que, no atu al mo de lo, não há es pa ço para
se pen sar em de sen vol vi men to.

O Sr. Ade mir Andra de (PSB – PA) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ) –
Con ce do o apar te ao no bre Se na dor Ade mir Andra de.

O Sr. Ade mir Andra de (PSB – PA) – Se na dor
Ro ber to Sa tur ni no, que ro me so mar à to tal ma ni fes ta -
ção de V. Exª. Inclu si ve, que ro di zer que me sur pre en -
do com o no ti ciá rio da gran de im pren sa, da mí dia bra -
si le i ra e, prin ci pal men te, com o no ti ciá rio do se tor
eco nô mi co, co lo can do a ques tão da Argen ti na, ou
seja, o que a Argen ti na fez ago ra – um pa co te de con -
ten ção de des pe sas, um pa co te de ge ra ção de su pe -
rá vit para tam bém pa gar o ser vi ço da dí vi da, re du ção
dos sa lá ri os dos fun ci o ná ri os e re du ção dos sa lá ri os
dos apo sen ta dos – como algo que ti ves se tra zi do al -
gum alí vio ou al gu ma so lu ção para o pro ble ma. Tudo
o que a Argen ti na fez o Bra sil fez de po is: obe de ceu às 
or dens, às de ter mi na ções dos pa í ses de sen vol vi dos;
aten deu à ques tão do mer ca do, da glo ba li za ção; es -
ta ti zou pra ti ca men te todo o seu pa tri mô nio e não con -
se guiu re du zir a sua dí vi da. É um país pra ti ca men te
fa li do, com de sem pre go al tís si mo, em ex tre ma di fi cul -
da de. Eu, sin ce ra men te, não con si go com pre en der o
pen sa men to des ses eco no mis tas, por que não há ne -
nhu ma so lu ção, nem para a Argen ti na, nem para o
Bra sil – e prin ci pal men te para o Bra sil – que não seja
uma nova fór mu la de en ca rar o pa ga men to da dí vi da



ex ter na e da dí vi da pú bli ca in ter na bra si le i ra. Se na dor 
Ro ber to Sa tur ni no, es ta mos à be i ra da fa lên cia! Esse
Go ver no é ir res pon sá vel, é in com pe ten te! Essa equi -
pe co man da da pelo Sr. Pe dro Ma lan e pelo Sr. Armí -
nio Fra ga não tem res pon sa bi li da de com o que está
fa zen do, é ab so lu ta men te in con se qüen te. O Bra sil
está ca mi nhan do para uma si tu a ção que será pior
ain da que a da Argen ti na. Não te mos con di ções de
con ti nu ar pa gan do essa dí vi da. Hoje está em to dos os 
jor na is bra si le i ros que será re ti ra do qual quer au men -
to sa la ri al do fun ci o na lis mo pú bli co, ape sar dos sete
anos sem re a jus te! Está nas man che tes de pri me i ra
pá gi na dos jor na is que o Bra sil, com R$1,7 bi lhão ao
mês, aca ba ria com a mi sé ria, com a in di gên cia, com a 
po bre za e com a for me do povo bra si le i ro, essa fome
ci ta da por V. Exª que leva as pes so as a in va dir de pó si -
tos com o fim de pe gar ali men tos de te ri o ra dos para
sua so bre vi vên cia. E es ta mos pa gan do por mês, só
da dí vi da pú bli ca in ter na, cer ca de R$11 bi lhões! E
R$1,7 bi lhão se ri am su fi ci en tes para aca bar com a
fome e a mi sé ria no Bra sil. Essa equi pe eco nô mi ca é
ir res pon sá vel, esse Go ver no é in com pe ten te, não
sabe como con du zir uma po lí ti ca e está le van do o
País ao caos, a uma si tu a ção de mi sé ria e de in sol -
vên cia! O Bra sil está ca mi nhan do para a in sol vên cia e 
para um qua dro mu i to pior que o da Argen ti na. Espe ro 
que o povo bra si le i ro e os po lí ti cos acor dem an tes
que a si tu a ção fi que pior. E to ma ra que pos sa mos
mu dar a for ma de pa gar essa dí vi da. Hoje, os ju ros
Se lic do Ban co Cen tral já es tão em 19%! Isso é um
ab sur do, é um cri me! A dí vi da pú bli ca bra si le i ra está
che gan do à casa dos 60% do PIB, quan do sem pre se
afir mou que ela ja ma is pas sa ria de 45%. Essa si tu a -
ção não pode con ti nu ar. Por sor te, es ta mos per to de
um ano ele i to ral e, com cer te za, esse Go ver no não
será ele i to. E es pe ro que ve nha um novo Go ver no que 
te nha a co ra gem de en fren tar essa si tu a ção do mun -
do, em que o po der fi nan ce i ro é quem de ter mi na o
que as eco no mi as de pa í ses como o nos so têm que
fa zer. Somo-me às pre o cu pa ções de V. Exª, mas fico
an gus ti a do por que, além de não po der mos ain da re -
sol ver o pro ble ma, este Go ver no cada dia co lo ca o
País em si tu a ção de mais di fi cul da des. Con se qüen te -
men te, quem ar ca rá com a ir res pon sa bi li da de des se
Go ver no será o povo e a pró xi ma Admi nis tra ção. Pen -
so que essa so lu ção de ve ria vir ago ra, mas como os
Con gres sis tas, em sua ma i o ria, fe cham os olhos e ta -
pam os ou vi dos para a gra ve si tu a ção bra si le i ra, in fe -
liz men te não po de mos fa zer nada, por que quem
man da no Con gres so Na ci o nal é o Se nhor Fer nan do
Hen ri que Car do so, e não os Se na do res ou os De pu -

ta dos Fe de ra is. Mu i to obri ga do, Se na dor Ro ber to Sa -
tur ni no.

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ) –
Obri ga do digo eu, Se na dor Ade mir Andra de. V. Exª
tem toda a ra zão, e a sua pre o cu pa ção soma-se à mi -
nha. Esta mos jun tos nes ta apre ci a ção e na gran de
ten são que vi ve mos a res pe i to do fu tu ro, não do fu tu -
ro de lon go pra zo, mas no de cur to e mé dio pra zos
des te País. 

Se na dor Ade mir Andra de, não te nho a mí ni ma
ex pec ta ti va de mu dan ça des sa po lí ti ca de sas tro sa
com esse Go ver no que aí está, por que mes mo que
ele qui ses se trans for mar esse qua dro, ago ra não po -
de ria mais, por que não tem au to ri da de para exer ci tar
uma po lí ti ca al ter na ti va. O Exe cu ti vo tem de in sis tir, ir
ao fun do e le var o País ao fun do. Não sei que fun do
será esse! 

Se na dor Ade mir Andra de, não sei se não te re -
mos de de ci dir aqui no Con gres so Na ci o nal até uma
an te ci pa ção das ele i ções por al guns me ses, para evi -
tar algo que pode ser ca tas tró fi co. Não sei! A gra vi da -
de é ta ma nha e a pers pec ti va de mu dan ça é tão nula
que só um novo Go ver no – cre io eu , ins ta u ra do com
apo io po pu lar que lhe dê le gi ti mi da de para pro du zir
mu dan ças subs tan ci a is po de rá re ti rar o País des ta si -
tu a ção. Tal vez te nha mos de an te ci par esse even to,
por que não sei se o País su por ta rá essa cri se até a
pos se nor mal do novo Go ver no, que se ria em ja ne i ro
de 2003.

O Sr. Ge ral do Cân di do (Blo co/PT – RJ) – Per -
mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ) –
Ouço, com mu i ta aten ção, o Se na dor Ge ral do Cân di do.

O Sr. Ge ral do Cân di do (Blo co/PT – RJ) – Se -
na dor Ro ber to Sa tur ni no, pa ra be ni zo V. Exª pelo pro -
nun ci a men to e pelo tema que abor da, que afli ge a po -
pu la ção bra si le i ra. Os ci da dãos de bem, de boa von -
ta de e de bom sen so não po dem con cor dar com a si -
tu a ção do povo po bre do nos so País. V. Exª, como
Par la men tar do Rio de Ja ne i ro, re fe re-se à si tu a ção
do povo do nos so Esta do, aos mo ra do res do Ba ir ro de 
Aca ri, na Fa zen da Bo ta fo go, que sa que a ram os es -
com bros da Ce a sa para pe gar ali men tos já em es ta do 
de pu tre fa ção, para se ali men tar. Esse epi só dio atin -
giu fron tal men te a dig ni da de hu ma na. É essa a si tu a -
ção de gran de par te da po pu la ção bra si le i ra. Não é só 
em Aca ri, na Fa zen da Bo ta fo go. Te mos essa si tu a ção
na Ba i xa da Flu mi nen se e em Ca xi as, por exem plo. No 
li xão de Ca xi as, as pes so as ca tam até res tos de co -
mi da po dre, dis pu ta da com os uru bus. Os que pas -
sam por essa lo ca li da de no nos so Esta do têm essa



tris te vi são fre qüen te men te. Essa é a si tu a ção do
povo bra si le i ro. Hoje te mos mais de 50 mi lhões de in -
di gen tes nes te País, já que os que vi vem com me nos
de meio sa lá rio mí ni mo não são po bres, são in di gen -
tes, mi se rá ve is, aban do na dos, vi ven do na mi sé ria ab -
so lu ta. Ape sar dis so, os acor dos com o FMI são ver -
go nho sos. O nos so Go ver no não abre mão de des ti -
nar par te do re cur sos ar re ca da dos para pa gar ju ros
da dí vi da ex ter na. Con tu do, não in ves te em sa ú de,
edu ca ção, no bem-es tar da po pu la ção, no sa ne a -
men to, em nada ab so lu ta men te. E a po pu la ção cada
vez mais se afun da na mi sé ria. E a Impren sa mos tra
isso no dia-a-dia. Por tan to, pa ra be ni zo V. Exª pelo as -
sun to abor da do. Esta mos so li dá ri os não só com a po -
pu la ção do Esta do do Rio de Ja ne i ro, mas com to dos
os po bres do nos so País. Por isso, que re mos o fim
ime di a to des se Go ver no. Mu i to obri ga do a V. Exª.

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ) –
Obri ga do, Se na dor Ge ral do Cân di do. Re al men te,
sen ti-me obri ga do a tra zer este tema ao de ba te no
Se na do, ape sar de que há ou tra ques tão que nos
ocu pa atu al men te  as in ves ti ga ções das de nún ci as
que re ca em so bre o Se na dor Ja der Bar ba lho. E o Se -
na do não pode se omi tir, não pode fu gir des sa res -
pon sa bi li da de. Esta Casa tem que fa zer esse jul ga -
men to no Con se lho de Éti ca. Não adi an ta pen sar mos
em ”dar um je i ti nho“, ten tan do jo gar o as sun to para o
Po der Ju di ciá rio ou para o Mi nis té rio Pú bli co. Não!
Even tu al men te, o jul ga men to de qual quer ação cri mi -
nal é do Mi nis té rio Pú bli co e do Po der Ju di ciá rio, mas
o jul ga men to po lí ti co é nos so! Não po de mos fu gir a
esta res pon sa bi li da de. Te mos que en fren tar a ques -
tão, mas te mos que en fren tá-la logo, por que há ou tros 
as sun tos mais gra ves ain da, que di zem res pe i to à en -
cru zi lha da em que o des ti no na ci o nal está me ti do.
Esses as sun tos pre ci sam da nos sa aten ção, do nos -
so de ba te, para que to me mos aqui de ci sões que mi ni -
mi zem os as pec tos de sas tro sos des sa po lí ti ca eco -
nô mi ca so fri da por toda a Na ção bra si le i ra e por todo
o povo bra si le i ro.

Des sa for ma, Sr. Pre si den te, tra go este as sun to
à tri bu na, ape sar de sa ber que há ou tro ur gen te e gra -
ve a ser en fren ta do, a ques tão do Se na dor Ja der Bar -
ba lho. Con tu do, não po de mos de i xar de lado ou tros
pon tos que tam bém cons ti tu em nos sa obri ga ção fun -
da men tal e pre cí pua, nos so com pro mis so com a Na -
ção bra si le i ra e com o povo so fri do des te País, re pre -
sen ta do por nós.

Obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -

res) – A Pre si dên cia pror ro ga, de ofí cio, o tem po des -
ti na do ao Expe di en te. 

Con ce do a pa la vra, por cin co mi nu tos, ao pri me -
i ro ora dor ins cri to para uma co mu ni ca ção ina diá vel,
Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR.
Para uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, que -
ro, hoje, fa zer uma co mu ni ca ção a esta Casa e à Na -
ção que me en che de or gu lho, como re pre sen tan te de 
Ro ra i ma. Há pou cos dias, foi fe i ta a in ter co ne xão da
ener gia que vem da Ve ne zu e la, da hi dre lé tri ca de
Guri, até Boa Vis ta, ca pi tal de Ro ra i ma. Por tan to, ao
con trá rio do que está acon te cen do com as Re giões
Su des te, Nor des te e Cen tro-Oes te e ou tros Esta dos
da Re gião Nor te, que es tão ten do de ra ci o nar ener -
gia, Ro ra i ma tem hoje ener gia elé tri ca vin da da Ve ne -
zu e la, que lhe ga ran te abas te ci men to por 25 anos,
pelo me nos. 

O Se nhor Pre si den te Fer nan do Hen ri que es ta rá 
em Boa Vis ta nos pró xi mos dias, para for mal men te
ina u gu rar essa li nha de trans mis são. Va mos ter uma
ener gia com pra da da Ve ne zu e la, mas uma ener gia
fir me, ba ra ta, ge ra da por uma hi dre lé tri ca que é equi -
va len te à de Ita i pu. 

Apro ve i to tam bém para re gis trar que, em bo ra a
obra te nha sido do Go ver no Fe de ral, hou ve o em pe -
nho pes so al do Go ver na dor Ne u do Cam pos, que não
se de i tou na que les lou ros ou na co mo di da de de di zer
que o pro ble ma era fe de ral e que, por isso, não mo ve -
ria ne nhu ma pa lha para sen si bi li zar as au to ri da des –
que, diga-se de pas sa gem, no iní cio, eram com ple ta -
men te con trá ri as a essa li nha de trans mis são. 

Hoje, a li nha está con clu í da, ener gi za da, e isso
se de veu mu i to ao tra ba lho par ti cu lar de S. Exª em
con ven cer não só as au to ri da des bra si le i ras, como
tam bém as ve ne zu e la nas de que se ria bom para am -
bos os pa í ses. Tan to a Ve ne zu e la vai ter o seu sul
ener gi za do – a sua par te sub de sen vol vi da –, quan to
o Bra sil, o seu ex tre mo nor te, gra ças a esse tra ba lho.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, no mo -
men to em que faço este re gis tro po si ti vo da ação do
Go ver no Fe de ral em par ce ria com o Go ver no Esta du -
al – re pi to que, se não fos se o em pe nho pes so al do
Go ver na dor Ne u do Cam pos, isso não te ria sido pos -
sí vel; bas ta ver o con tras te com o cli ma de apa gão no
res to do País –, que ro tam bém as si na lar o meu in con -
for mis mo, como Se na dor, com a de se le gân cia do
Pre si den te da Ele tro nor te, que, indo a Ro ra i ma para
fa zer os tes tes de ener gi za ção da li nha, con vi dou
ape nas um Se na dor do Esta do de Ro ra i ma. O Pre si -
den te da Ele tro nor te, aliás, tem fe i to pou co caso do
res to da re pre sen ta ção do Esta do e pre ci sa, in clu si -
ve, dar al gu mas ex pli ca ções so bre ir re gu la ri da des co -



me ti das na Bo ve sa, a sub si diá ria da Ele tro nor te em
Ro ra i ma, pelo ci da dão Wal de mar Jo han son, que, in -
clu si ve, foi afas ta do da com pa nhia.

Por tan to, além de re gis trar o fato aus pi ci o so da
ener gi za ção da rede, men ci o no esse ou tro fato in fe liz, 
tris te, do Pre si den te da Ele tro nor te, que de ci di da -
men te pro cu ra agir de ma ne i ra fac ci o sa, par ci al, sem
le var em con ta que não é o dono da Ele tro nor te e que
não lhe per ten cem, ex clu si va men te, as de ci sões e as
ações po lí ti cas e ad mi nis tra ti vas que de vem ser to -
ma das. 

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Mo za ril do
Ca val can ti, o Sr. Anto nio Car los Va la da res,
2º Vice-Pre si den te, de i xa a ca de i ra da pre si -
dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. Edi son Lo -
bão, 1º Vice-Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Ber nar do Ca bral, por cin co
mi nu tos.

O SR. BERNARDO CABRAL  (PFL – AM. Para
uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, hoje, na ca pi -
tal do meu Esta do, ha ve rá um acon te ci men to de mu i -
ta sig ni fi ca ção. 

Quem co nhe ce o Ama zo nas sabe as di fi cul da -
des que o in te ri or atra ves sa, so bre tu do o jo vem que
ter mi na o se gun do grau e tem fe cha das to das as
pers pec ti vas de cur sar uma uni ver si da de, ora pela
dis tân cia, ora pela im pos si bi li da de de pa gar um cur -
so, seja Di re i to, Me di ci na ou Odon to lo gia, em uma
uni ver si da de par ti cu lar. Se al guns não dis põem de re -
cur sos su fi ci en tes na ca pi tal, quan to mais aque les
egres sos do in te ri or.

Hoje, está sen do ina u gu ra da a Uni ver si da de
Esta du al do Ama zo nas. Qu an do as suas por tas fo ram 
aber tas para que jo vens se ha bi li tas sem ao ves ti bu -
lar, acon te ceu uma po pu la ção de 170 mil ins cri tos, o
que dá a idéia do nú me ro de pes so as que que ria dis -
por de um cur so e não po dia se quer pa gar a ins cri ção.

Após essa ins cri ção gra tu i ta, os apro va dos vão
fre qüen tar uma uni ver si da de sem ne nhum dis pên dio,
e o mais in te res san te é que os que fo ram apro va dos
no in te ri or – e não fo ram pou cos – te rão a pos si bi li da -
de de ob ter uma bol sa de es tu dos gra tu i ta, até o fi nal
do cur so. 

Sr. Pre si den te, isso é obra do Go ver na dor Ama -
zo ni no Men des e, tal vez, a sua ma i or vi tó ria no cam po 
ad mi nis tra ti vo. Hoje, dá-se a aula ina u gu ral, pro fe ri da
por S. Exª, e a pos se do Mag ní fi co Re i tor Lou ren ço
dos San tos Bra ga. Ama nhã, a aula será mi nis tra da

pelo ex-Pre si den te da Re pú bli ca José Sar ney, mu i to
li ga do à re gião; na sex ta-fe i ra e no sá ba do, por ou tros
pro fis si o na is do Di re i to, pro fes so res de fa cul da des,
en tre os qua is, o meu mo des to nome. Pro fe ri rei uma
aula no sá ba do para mil alu nos, apro xi ma da men te. 

Qu e ro di zer, Sr. Pre si den te, com os da dos que
aqui te nho, que a pa la vra ”uni ver si da de“ apa re ceu, na 
vida me di e val, com o mes mo sen ti do de uni ver si tas,
em la tim. E do la tim nos foi tra zi da, ain da ou tro dia,
pelo mes tre de to dos nós, o Se na dor La u ro Cam pos,
pro fes sor uni ver si tá rio me lhor do que eu, com ma i o -
res lu zes. 

Tal vez, fos se bom lem brar que a pri me i ra uni ver -
si da de que sur giu na Ida de Mé dia, a Uni ver si da de de
Bo lo nha, li mi ta va-se ao es tu do do Di re i to; de po is, se -
guiu-se a de Sa ler no, de Me di ci na, e, mais tar de, a de
Pa ris, onde o en si no das ciên ci as era ape nas um
com ple men to. Ora, re cor dan do a sua ori gem e che -
gan do a um Esta do como o nos so, no ex tre mo nor te,
onde to das as di fi cul da des são re gis tra das, ve ri fi ca -
mos que uma obra des te por te nos pro por ci o na or gu -
lho de ser ama zo nen se.

Sr. Pre si den te, ao fi nal des tes cin co mi nu tos que 
V. Exª, na to le rân cia re gi men tal, con ce deu-me, que ro
re que rer à Mesa, por se tra tar de um acon te ci men to
da ma i or sig ni fi ca ção, que faça cons tar da Ata dos
nos sos tra ba lhos este re gis tro e que dele seja dado
co nhe ci men to ao Go ver na dor Ama zo ni no Men des e
ao Mag ní fi co Re i tor Lou ren ço dos San tos Bra ga. 

Qu an do nada se faz jus ti ça na Câ ma ra Alta, no
ins tan te em que a ins ti tu i ção atra ves sa cri se da ma i or
se ri e da de, uma ano ta ção que vale a pena. Pra za aos
céus que to dos os go ver nan tes sou bes sem que in -
ves tir na edu ca ção é a me lhor for ma de re tor no para o 
ho mem pú bli co.

O re que ri men to está fe i to. Espe ro que V. Exª o
de fi ra na for ma re gi men tal.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – V. Exª
será aten di do, na for ma re gi men tal.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Na bor Jú ni or, úl -
ti mo ora dor, para uma co mu ni ca ção ina diá vel.

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC. Para co -
mu ni ca ção ina diá vel.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se -
na do res, cer ca de 400 ca mi nho ne i ros con ti nu am blo -
que an do o trá fe go na BR-364, no tre cho que liga Por -
to Ve lho a Rio Bran co, a 165 km da ca pi tal de Ron dô -
nia, nas pro xi mi da des de Mu tum-Pa ra ná. Isso está le -
van do o Esta do do Acre a um sé rio e con cre to ris co
de co lap so, no abas te ci men to de de ri va dos de pe tró -
leo e de pra ti ca men te to dos os pro du tos ali con su mi -
dos.



O mo vi men to dos ca mi nho ne i ros tem a fi na li da -
de de exi gir do De par ta men to Na ci o nal de Estra das
de Ro da gem a re cu pe ra ção do le i to da que la ro do via,
en tre a ci da de de Por to Ve lho e a mar gem do rio Ma -
de i ra, na con fluên cia com o rio Abu nã e, dali, até a ca -
pi tal do Acre, Rio Bran co. O trá fe go está sen do im pe -
di do há vá ri os dias, afe tan do não ape nas ve í cu los de
pas sa ge i ros, mas prin ci pal men te os car ros-tan ques
que le vam com bus tí vel para Rio Bran co e as ci da des
acre a nas de Se na dor Gu i o mard, Plá ci do de Cas tro,
Acre lân dia, Ca pi xa ba, Bu ja ri, Sena Ma du re i ra, Por to
Acre, Xa pu ri, Bra si léia, Epi ta ci o lân dia e Assis Bra sil –
to das elas abas te ci das a par tir da base da Pe tro brás
em Por to Ve lho. 

Para en ten der-se me lhor a si tu a ção, cre io ser
im por tan te ex pli car que ga so li na, óleo di e sel, gás de
co zi nha, e ou tros de ri va dos de pe tró leo, são pro du zi -
dos pela re fi na ria ama zo nen se de Ma na us e de lá
trans por ta dos para o ter mi nal da Pe tro brás, em Por to
Ve lho, atra vés do rio Ma de i ra, que é na ve gá vel o ano
todo. De Por to Ve lho, esse com bus tí vel se gue em ca -
mi nhões-tan ques para Rio Bran co e as ou tras lo ca li -
da des do meu Esta do a que me re fe ri. 

Apro ve i tan do a opor tu ni da de des te re gis tro,
ape lo ao Di re tor-Ge ral do DNER, no sen ti do de ser
cum pri do com pro mis so as su mi do com os ca mi nho -
ne i ros, que, há 60 dias, já ha vi am es bo ça do um mo vi -
men to se me lhan te a esse, pro tes tan do con tra as con -
di ções pre cá ri as do le i to da BR-364 no Su do es te da
Ama zô nia. Ne nhu ma pro vi dên cia con cre ta foi ado ta -
da que so lu ci o nas se o pro ble ma!

A con se qüên cia é que, ago ra, eles efe ti va men te 
de ci di ram blo que ar a es tra da, fe chan do-a a to dos os
ve í cu los que se des ti nem ao Esta do do Acre ou dele
se jam pro ve ni en tes, com des ti no às de ma is Uni da des 
da Fe de ra ção.

De vi do a esse blo que io, mu i tos pos tos de ga so -
li na, em Rio Bran co, en fren tam a im pos si bi li da de de
aten der à de man da dos con su mi do res, por que seus
es to ques se es go ta ram.

Qu e ro di zer, por fim, Sr. Pre si den te, que esse
mo vi men to dos ca mi nho ne i ros pode ter ou tros gra ves 
des do bra men tos, in clu si ve atin gin do o já pre cá rio for -
ne ci men to de ener gia para as ci da des do Acre, cu jas
usi nas ter me lé tri cas são mo vi das a óleo di e sel ou
óleo com bus tí vel.

As úl ti mas in for ma ções dão con ta de que o
DNER e a Po lí cia Ro do viá ria Fe de ral en ca mi nha ram
uma de le ga ção até Mu tum-Pa ra ná, para ne go ci ar
com os lí de res dos ca mi nho ne i ros. Mas até ago ra ne -
nhu ma so lu ção con cre ta foi en con tra da. 

Mes mo as sim, re a fir mo a es pe ran ça de que o
Di re tor-Ge ral do DNER e o Mi nis tro dos Trans por tes,
Eli seu Pa di lha, po nham ter mo a essa si tu a ção –  a
cur to pra zo, de sobs tru in do os tre chos blo que a dos pe -
los ma ni fes tan tes; logo a se guir, ado tan do as pro vi -
dên ci as efi ca zes e de fi ni ti vas, a par tir da re cu pe ra ção 
des se tre cho da BR-364, cu jas pés si mas con di ções
es tão in vi a bi li zan do o trá fe go nor mal dos ve í cu los
que se ori gi nam ou se des ti nam ao meu Esta do. 

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre si -
dên cia re ce beu, do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, os se -
guin tes Ofí ci os:

– Nº S/25, de 2001 (nº 66/2001, na ori gem), de
29 de ju nho úl ti mo, en ca mi nhan do, para os fins pre -
vis tos no art. 52, in ci so X, da Cons ti tu i ção Fe de ral, có -
pia do Pa re cer da Pro cu ra do ria-Ge ral da Re pú bli ca,
da ver são do re gis tro ta qui grá fi co do jul ga men to, da
cer ti dão de trân si to em jul ga do e do acór dão pro fe ri do 
por aque la Cor te, nos au tos do Re cur so Extra or di ná -
rio nº 116121, que de cla rou a in cons ti tu ci o na li da de
da ex pres são ”lo ca ção de bens mó ve is“, cons tan te do 
item 79 da Lis ta de Ser vi ços a que se re fe re o De cre -
to-Lei nº 406, de 31 de de zem bro de 1968, na re da -
ção dada pela Lei Com ple men tar nº 56, de 15 de de -
zem bro de 1987, pro nun ci an do, ain da, a in cons ti tu ci -
o na li da de da mes ma ex pres são, con ti da no item 78
do § 3º do ar ti go 50 da Lis ta de Ser vi ços da Lei nº
3.750, de 20 de de zem bro de 1971, do Mu ni cí pio de
San tos-SP (in cons ti tu ci o na li da de de im po si ção de
ISS so bre con tra to de lo ca ção); 

– Nº S/26, de 2001 (nº 67/2001, na ori gem), de
29 de ju nho úl ti mo, en ca mi nhan do, para os fins pre -
vis tos no art. 52, in ci so X, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
có pia do Pa re cer da Pro cu ra do ria-Ge ral da Re pú bli -
ca, da ver são do re gis tro ta qui grá fi co do jul ga men to,
da cer ti dão de trân si to em jul ga do e do acór dão pro -
fe ri do por aque la Cor te, nos au tos do Re cur so Extra -
or di ná rio nº 188391, que de cla rou a in cons ti tu ci o na -
li da de dos arts. 86, I, II e III; 87, I e II; 91; 93, I e II; e
94, I e II, to dos da Lei nº 6.989, de 29 de de zem bro
de 1966, do Mu ni cí pio de São Pa u lo (in cons ti tu ci o -
na li da de de ta xas por não te rem por ob je to ser vi ço
pú bli co di vi sí vel); e

– Nº S/27, de 2001 (nº 75/2001, na ori gem), de 5 
de ju lho úl ti mo, en ca mi nhan do, para os fins pre vis tos
no art. 52, in ci so X, da Cons ti tu i ção Fe de ral, có pia do
Pa re cer da Pro cu ra do ria-Ge ral da Re pú bli ca, da ver -
são do re gis tro ta qui grá fi co do jul ga men to, da cer ti -
dão de trân si to em jul ga do e do acór dão pro fe ri do por
aque la Cor te, nos au tos do Re cur so Extra or di ná rio nº
192527, que de cla rou a in cons ti tu ci o na li da de do in ci -
so XXII e da alí nea b do in ci so XXIII do art. 52, da Lei



Com ple men tar nº 1, de 1990, Lei Orgâ ni ca do Mu ni cí -
pio de Anto ni na, Esta do do Pa ra ná, na re da ção dada
pela Emen da nº 7, de 1992, do re fe ri do Mu ni cí pio (jul -
ga men to de Pre fe i to – in va são da com pe tên cia do Tri -
bu nal de Jus ti ça pela Câ ma ra Mu ni ci pal).

Os ex pe di en tes vão à Co mis são de Cons ti tu i -
ção, Jus ti ça e Ci da da nia, em de ci são ter mi na ti va.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre si -
dên cia re ce beu do Pre si den te do Ban co Cen tral do
Bra sil o Ofí cio nº S/28, de 2001 (nº 1.760/2001, na ori -
gem), de 13 de ju lho úl ti mo, so li ci tan do in ter pre ta ção
au tên ti ca do Se na do Fe de ral so bre o dis pos to no art.
2º § 1º, in ci so IV, da Re so lu ção nº 78, de 1998, em
face da so li ci ta ção do De par ta men to de Vi a ção e
Obras Pú bli cas – DVOP (MT), au tar quia per ten cen te
ao Go ver no do Esta do do Mato Gros so, para as si nar
adi ti vo con tra tu al jun to ao Ban co do Bra sil S/A, no va -
lor de qua tro mi lhões, tre zen tos e sete mil, no ve cen -
tos e oi ten ta e oito re a is e onze cen ta vos, a pre ços de
14 de ja ne i ro de 2000, com base na Lei nº 10.177, de
2001.

A ma té ria vai à Co mis são de Assun tos Eco nô -
mi cos.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre si -
dên cia re ce beu do Ban co Cen tral do Bra sil, nos ter -
mos da Re so lu ção nº 78, de 1998, do Se na do Fe de -
ral, os se guin tes Ofí ci os:

– Nº S/29, de 2001 (nº 1.763/2001, na ori gem),
de 13 de ju lho úl ti mo, en ca mi nhan do ma ni fes ta ção
da que le Órgão acer ca da so li ci ta ção do Mu ni cí pio de
Juiz de Fora (MG) para con tra tar ope ra ção de cré di to
com o Ban co Na ci o nal de De sen vol vi men to Eco nô mi -
co e So ci al – BNDES, no âm bi to do Pro gra ma de Apo -
io à Mo der ni za ção da Admi nis tra ção Tri bu tá ria e da
Ges tão dos Se to res So ci a is Bá si cos – PMAT, no va lor
de dois mi lhões, no ven ta e qua tro mil e no ve cen tos e
ses sen ta e oito re a is, com fi na li da de ex clu si va de fi -
nan ci ar pro gra ma de in ves ti men to em mo der ni za ção
tri bu tá ria do Mu ni cí pio; e

– Nº S/30, de 2001 (nº 1.869/2001, na ori gem),
de 23 de ju lho úl ti mo, en ca mi nhan do ma ni fes ta ção
da que le Órgão acer ca da ope ra ção de com pra e ven -
da de ações da Com pa nhia Per nam bu ca na de Sa ne -
a men to S/A – Com pe sa, en vol ven do o Esta do de Per -
nam bu co e a Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral – CEF.

As ma té ri as vão à Co mis são de Assun tos Eco -
nô mi cos.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre si -
dên cia re ce beu, do Tri bu nal de Con tas da União, os
se guin tes Avi sos:

– nº 103, de 2001 (nº 2.722/2001, na ori gem), de 
20 de ju nho úl ti mo, en ca mi nhan do có pia da De ci são
nº 371/2001-TCU (Ple ná rio), bem como dos res pec ti -
vos Re la tó rio e Voto que a fun da men tam, re fe ren te ao 
le van ta men to de au di to ria re a li za do na cons tru ção de 
con tor nos fer ro viá ri os no Cor re dor Trans me tro po li ta -
no em Ara ra qua ra/SP (TC 012.234/2000-4).

– nº 104, de 2001 (nº 2.780/2001, na ori gem), de 
25 de ju nho úl ti mo, en ca mi nhan do có pia do Acór dão
nº 362, de 2001-TCU (2ª Câ ma ra), bem como dos
res pec ti vos Re la tó rio e Voto que o fun da men tam, so -
bre au di to ria re a li za da na Se cre ta ria de Sa ú de e no
Insti tu to Esta du al de Sa ú de Pú bli ca do Esta do do
Espí ri to San to, ten do como ob je to a apli ca ção de re -
cur sos fe de ra is na aqui si ção de me di ca men tos (TC –
015.816/99-0);

– nº 105, de 2001 (nº 2.836/2001, na ori gem), de 
25 de ju nho úl ti mo, en ca mi nhan do có pia da De ci são
nº 138, de 2001-TCU (2ª Câ ma ra), bem como dos
res pec ti vos Re la tó rio e Voto que a fun da men tam, so -
bre au di to ria re a li za da no Ser vi ço de Assis tên cia Mé -
di co-Infan til de Cam pi na Gran de (PB) (TC –
005.774/2000-5); 

– nº 106, de 2001 (nº 2.868/2001, na ori gem), de 
27 de ju nho úl ti mo, en ca mi nhan do có pia da De ci são
nº 406, de 2001-TCU (Ple ná rio), bem como dos res -
pec ti vos Re la tó rio e Voto que a fun da men tam e ain da
Re la tó rio de Inspe ção, re fe ren te a De nún cia fe i ta con -
tra a Co or de na ção da Fun da ção Na ci o nal de Sa ú de
em Ser gi pe (TC – 007.646/99-2); e

– nº 107, de 2001 (nº 2.991/2001, na ori gem), de 
27 de ju nho úl ti mo, en ca mi nhan do có pia da De ci são
nº 332, de 2001-TCU (Ple ná rio), bem como dos res -
pec ti vos Re la tó rio e Voto que a fun da men tam, re fe -
ren te a au di to ria re a li za da no âm bi to do Pro je to de
Co o pe ra ção Téc ni ca fir ma do en tre o Tri bu nal de Con -
tas da União e o Re i no Uni do, no pe río do de 04.09 a
13.10.2000, na Se cre ta ria de Edu ca ção à Dis tân cia
do Mi nis té rio da Edu ca ção, com a fi na li da de de ve ri fi -
car em que me di da o Pro gra ma Na ci o nal de Infor má -
ti ca na Edu ca ção – ProIn fo pode me lhor con tri bu ir
para au men tar as opor tu ni da des de uso pe da gó gi co
da in for má ti ca nas es co las do sis te ma pú bli co de en -
si no (TC – 012.374/2000-3).

Os Avi sos vão à Co mis são de Fis ca li za ção e
Con tro le.

O Avi so nº 107, de 2001, vai às Co mis sões de
Edu ca ção e de Fis ca li za ção e Con tro le.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre si -
dên cia re ce beu, do Ban co Cen tral do Bra sil, o Ofí cio
nº 1.762/2001, na ori gem, de 13 de ju lho úl ti mo, en ca -



mi nhan do a re la ção das ope ra ções de cré di to de
Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e de Mu ni cí pi os ana li sa -
das no mês de maio de 2001.

Infor ma ain da que, no âm bi to da que la Insti tu i -
ção, fo ram au to ri za das duas ope ra ções de ARO, não
ten do sido de fe ri das ou in de fe ri das ou tras ope ra ções
de cré di to su je i tas à Re so lu ção nº 78, de 1998, do Se -
na do Fe de ral.

O ex pe di en te, ane xa do ao pro ces sa do do Ofí cio 
nº S/13, de 2001, vai à Co mis são Assun tos Eco nô mi -
cos.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – So bre a
mesa, pro je tos de lei do Se na do que se rão li dos pelo
Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

São li dos os se guin tes:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 128, DE 2001

Dis põe so bre a anis tia de par te das
dí vi das de pe que nos pro du to res ru ra is,
pes ca do res e de suas co o pe ra ti vas e co -
lô ni as jun to ao BNB — Ban co do Nor des -
te do Bra sil S.A e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º São anis ti a dos 50% (cin qüen ta por cen to) 

das dí vi das de pes ca do res e pe que nos pro du to res ru -
ra is, bem como as de suas co lô ni as e co o pe ra ti vas,
con tra í das jun to ao Ban co do Nor des te do Bra sil S.A., 
— BNB, re la ci o na das a fi nan ci a men tos de re cur sos
do Fun do Cons ti tu ci o nal de Fi nan ci a men to do Nor -
des te — FNE e re cur sos do Fun do de Ampa ro ao Tra -
ba lha dor — FAT.

Pa rá gra fo pri me i ro. Os sal dos de ve do res das dí -
vi das re fe ri das no ca put, após a apli ca ção do re du tor
de 50%, se rão re fi nan ci a dos por dez anos, com três
anos de ca rên cia, à taxa de ju ros de 3% ao ano.

Pa rá gra fo se gun do. Os anis ti a dos por essa lei
po de rão con tra ir no vos em prés ti mos jun to ao Ban co
do Nor des te do Bra sil S.A., sem qua is quer em bar gos
ou res tri ções.

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Art. 3º Re vo gam-se as dis po si ções em con trá -
rio.

Jus ti fi ca ção

Os pe que nos pro du to res ru ra is sem pre ti ve ram
pa pel de des ta que e re le vân cia na eco no mia nor des -
ti na e me re ce ram tra ta men to fa vo re ci do por par te do
Go ver no.

Até a dé ca da de 80, os em prés ti mos agrí co las
aos pe que nos pro pri e tá ri os le va vam ju ros sub si di a -
dos. Ha via o Pro gra ma de Ga ran tia da Ati vi da de
Agro pe cuá ria — PROAGRO, que pro por ci o na va ao
agri cul tor co ber tu ra to tal ou par ci al da dí vi da, em
caso de pre ju í zo, per da da pro du ção, por mo ti vo de
es ti a gem, seca ou ca la mi da de pú bli ca.

Infe liz men te o tra ta men to fa vo re ci do à agri cul tu -
ra pra ti ca men te de sa pa re ceu nos anos 90. O Pro a gro 
foi de sa ti va do. Os re cur sos fi nan ce i ros co lo ca dos à
dis po si ção dos pro du to res agro pe cuá ri os pas sa ram a 
ter cus to mu i to ele va do, com ju ros aci ma da TR ou da
TJLP.

Nos úl ti mos 6 anos, as con di ções cli má ti cas têm 
sido mu i to ad ver sas, a pon to de in vi a bi li zar o pa ga -
men to da ma i or par te das dí vi das de es ta be le ci men -
tos agro pe cuá ri os. Em di ver sas áre as do Nor des te,
es pe ci al men te no Alto Ser tão Pa ra i ba no, há em po -
bre ci men to e in sol vên cia qua se que ge ne ra li za dos da 
clas se dos pe que nos pro du to res agrí co las.

Na pro po si tu ra do pre sen te pro je to, de di co tam -
bém igual tra ta men to aos pes ca do res , que em tem -
pos atu a is têm se or ga ni za do em co lô ni as, com vis tas 
a ob ten ção de me lhor pro du ti vi da de no re sul ta do de
suas pes cas, e en fren tam idên ti cos pro ble mas aos
dos pe que nos pro du to res ru ra is.

Por ou tro lado, in jus to se ria se pro pu ses se mos
a anis tia par ci al das dí vi das dos pes ca do res e pe que -
nos pro du to res ru ra is se não lhes pro por ci o nas se mos 
a opor tu ni da de de con tra ir no vos em prés ti mos, vi san -
do o re to mo ao tra ba lho, pro ven do-lhes a sub sis tên -
cia pró pria e de suas fa mí li as. São enor mes as ca rên -
ci as da re gião Nor des te, a seca ver de e o de sem pre -
go têm le va do a fome e o de ses pe ro à po pu la ção.

Este pro je to de lei vem pro por um tra ta men to
jus to e ra ci o nal àque les que re pre sen tam o es te io da
agri cul tu ra, da pe cuá ria e do se tor pes que i ro do Nor -
des te.

Sala das Ses sões, 1º de agos to de 2001. _ Wel -
ling ton Ro ber to.

(Às Co mis sões de Assun tos Eco nô mi -
cos e de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia
cabendo à úl ti ma a decisão ter mi na ti va.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 129, DE 2001

Dis põe so bre o res sar ci men to dos
re cur sos uti li za dos no pa ga men to do em -
prés ti mo com pul só rio ins ti tu í do pelo De -
cre to-Lei nº 2.288, de 23 de ju lho de 1986.



O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Os va lo res pa gos em ra zão do dis pos to

no art. 10 do De cre to-Lei nº 2.288, de 23 de ju lho de
1986, pe los ad qui ren tes de au to mó ve is de pas se io ou 
uti li tá ri os, bem como pe los con su mi do res de ga so li na 
ou ál co ol para ve í cu los au to mo to res, cons ti tu em cré -
di to con tra a Fa zen da Na ci o nal, que po de rá ser uti li -
za do na:

I — com pen sa ção de dé bi tos re la ti vos a:
a) im pos tos e con tri bu i ções ad mi nis tra dos pela

Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral;
b) con tri bu i ções ad mi nis tra das pelo Insti tu to

Na ci o nal de Se gu ro So ci al;
II — aqui si ção de ações de em pre sas es ta ta is

cons tan tes do Pro gra ma Na ci o nal de De ses ta ti za -
ção;

III — ar re ma ta ção de mer ca do ri as apre en di das, 
le i lo a das pela Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral.

Art. 2º O Po der Exe cu ti vo ex pe di rá as ins tru ções 
ne ces sá ri as ao cum pri men to do dis pos to nes ta lei.

Art. 3º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Justificação

De acordo com o disposto no art. 16 do
Decreto-Lei nº  2.288, de 23 de julho de 1986, o
empréstimo compulsório incidente na aquisição de
automóveis de passeio e utilitários, assim como na
compra de gasolina ou álcool, para veículos
automotores, deveria ser resgatado no último dia do
terceiro ano pos te rior ao seu recolhimento,
efetuando-se o pagamento com quo tas do Fundo
Nacional de Desenvolvimento, criado pelo
mencionado decreto-lei.

Essa modalidade de pagamento — títulos em
vez de moeda corrente — motivou a declaração de
inconstitucionalidade do referido empréstimo
compulsório, proferida pelo Sup remo Tri bu nal Fed eral 
nos Recursos Extraordinários nºs 121.336 e 175.385
(lead ing cases) e em numerosos outros julgados.

Em decorrência desse entendimento do STF, o
Presidente da República submeteu ao Congresso
Nacional projeto de lei (PL nº  3.720, de 1993),
alterando o disposto no Decreto-Lei nº 2.288, de
1986, para determinar o resgate em dinheiro do
empréstimo compulsório.

Aprovado em re gime de urgência, o projeto foi
integralmente vetado pelo Chefe do Poder Executivo,
atendendo à ponderação do Ministro da Fazenda, nos 
seguintes termos: ”... o prazo de um ano para
efetivação do pagamento do empréstimo parece-nos

muito curto para ser viabilizado... De acordo com o
acima exposto e considerando que a instituição do
empréstimo compulsório foi julgada inconstitucional
pelo Sup remo Tri bu nal Fed eral e que esse tem
assegurado aos mutuantes recorrentes a restituição
dos valores em moeda corrente, sugere-se que seja
encontrada uma solução que atenda ao Sup remo,
mas que não coloque em risco o processo de
estabilização econômica. Assim, sugere-se o veto ao
projeto de lei e o encaminhamento, pelo Executivo, de 
outro que adie o início da devolução para o fim de
1994 e alongue mais os prazos de restituição“.

Apreciado aos 30 de março de 1995, em sessão 
conjunta do Congresso Nacional, o veto foi mantido.

Desde então, decorridos mais de seis anos, não
se tem conhecimento de qualquer iniciativa
governamental no sentido de viabilizar o resgate do
empréstimo compulsório criado pelo Decreto-Lei nº
2.288, de  1986.

Daí a oportunidade da presente iniciativa, que
objetiva reduzir o passivo da União para com os
contribuintes do empréstimo compulsório, sem
provocar expansão monetária, o que é fun da men tal
no combate à inflação.

A sistemática de ressarcimento proposta não
exige qualquer desembolso do Governo. O
empréstimo compulsório será resgatado
gradualmente, mediante sua compensação com
débitos do contribuinte relativos a impostos e
contribuições federais, ou pela sua utilização na
compra de ações de empresas estatais incluídas no
Programa Nacional de Desestatização, ou no
pagamento do preço de mercadorias estrangeiras
adquiridas em leilão promovido pela Secretaria da
Receita Fed eral.

Sala das Sessões, 1º de agosto de 2001. _
Senador Álvaro Dias.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

DECRETO LEI Nº 2.288, DE 23 DE JULHO DE 1986

Cria o Fundo Nacional de
Desenvolvimento, institui empréstimo
compulsório para absorção temporária
de excesso de poder aquisitivo, e dá
outras providências.

O Presidente da República, no uso da atribuição 
que lhe confere o artigo 55, item II, da Constituição, e
de acordo com o artigo 15, item III, do Código



Tributário Nacional (Lei nº 5.172, de 25 de outubro de
1966),
....................................................................................

Art 16. O empréstimo será resgatado no último
dia do terceiro ano pos te rior ao seu recolhimento,
efetuando-se o pagamento com quo tas do Fundo
Nacional de Desenvolvimento, criado neste
decreto-lei.

§ 1º O valor de resgate do empréstimo
compulsório sobre o consumo de gasolina e álcool
será igual ao valor do consumo médio por veículo,
verificado no ano do recolhimento, segundo cálculo a
ser divulgado pela Secretaria da Receita Fed eral,
acrescido de rendimento equivalente ao das
Cadernetas de Poupança.

§ 2º O empréstimo compulsório sobre aquisição
de automóveis de passeio e utilitários terá rendimento 
equivalente ao das Cadernetas de Poupança.
....................................................................................
Classe/Origem         Re la tor
RE-121336/CE          Ministro  SEPULVEDA  PERTENCE
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
______________________________________________
Publicação               Julgamento
DJ DATA-26-6-92 PP- 10108 EMENT 
VOL-01667-03 PP-00482 RTJ VOL-00 139- 
02 PP-00624                11/10/1990  - TRI BU NAL PLENO
______________________________________________

Ementa
”Empréstimo compulsório“.(DL. 2.288/86, art.

10 -
incidência na aquisição de automóveis de

passeio, com resgate de quo tas do Fundo Nacional
de Desenvolvimento: inconstitucionalidade.

1. ”Empréstimo compulsório, ainda que
compulsório, con tinua empréstimo“ (Vic tor Nunes
Leal): utilizando-se, para definir o instituto de Direito
Público, do termo empréstimo, posto que compulsório 
— obrigação ex lege e não contratual -, a
Constituição vinculou o legislador a essencialidade
da restituição na mesma espécie, seja por força do
princípio explícito do art. 110 Codigo Tributário
Nacional, seja porque a identidade do objeto das
prestações recíprocas e indissociável da significação
jurídica vul gar do vocábulo empregado. Portanto, não
é empréstimo compulsório mas tributo, a imposição
de prestação pecuniária para receber, no fu turo, quo -
tas do Fundo Nacional de Desenvolvimento:
conclusão unânime a respeito.

2. Entendimento da minoria, incluído o re la tor
segundo o qual - admitindo—se em tese que a
exação questionada, não sendo empréstimo, poderia

legitimar-se, quando se caracterizasse imposto
restituível de compêtencia da União - , no caso, a
reputou inválido porque ora configura tributo
reservado ao Estado (ICM), ora imposto
inconstitucional, porque discriminatório.

3. Entendimento majoritário, segundo o qual, no
caso, não pode, sequer em tese, cogitar de dar
validade, como imposto fed eral restituível, ao que a lei 
pretendeu instituir como empréstimo compulsório,
porque ”não se pode, a título de se interpretar uma lei
conforme a Constituição, dar—lhe sentido que falseie
ou vicie objetivo legislativo em ponto essencial“;
dúvidas, ademais, quanto à subsistência, no sistema
constitucional vigente, da possibilidade do imposto
restituível.

4. Recurso extraordinário da União, conhecido
pela letra ”b“, mas, desprovido: decisão unânime:

__________________________________________

Classe/Origem                      Re la tor
RE-175385/SC                 Ministro MARCO AURELIO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
______________________________________________
Publicação                 Julgamento
DJ DATA-24-02-95 PP-03687 01/12/1994 -TribunalPleno 
EMENT VOL-01776-04PP-00004
______________________________________________
Ementa

EMPRÉSTIMO COMPÚLSORIO - AQUISIÇÃO
DE COMBUSTÍVEIS. O empréstimo compulsório
alusivo à aquisição de combustíveis — Decreto-Lei nº
2.288/86 mostra—se inconstitucional tendo em conta
a forma de devolução — quo tas do Fundo Nacional
de Desenvolvimento — ao invés de operar-se na
mesma espécie em que recolhido — Precedente:
Recurso Extraordinário nº 121.336-CE.
....................................................................................

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
 Nº 111, DE 1993

(Nº 3.720/93, na Casa de origem)
(De iniciativa do Presidente da República)

Altera o disposto no Decreto-Lei nº
2.288, de 23 de julho de 1986, e na Lei nº
7.862, de 30 de outubro de 1989, para
determinar o resgate em dinheiro do
empréstimo compulsório.

O Congresso Nacional decreta:
....................................................................................

(À Comissão de Assuntos Econômicos 
- decisão terminativa.)



O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Os pro -
je tos se rão pu bli ca dos e re me ti dos às co mis sões
com pe ten tes.

So bre a mesa, pro je tos de re so lu ção que se rão
li dos pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

São li dos os se guin tes:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 29, DE 2001

Alte ra a Re so lu ção nº 20, de 1993,
que Insti tui o Có di go de Éti ca e De co ro
Par la men tar.

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º O pa rá gra fo úni co do art. 5º da Re so lu ção 

nº 20, de 1993, do Se na do Fe de ral, pas sa a vi go rar
acres ci do do se guin te in ci so III:

“Art. 5º ..................................................
..............................................................
Pa rá gra fo úni co. ...................................
..............................................................
III — a re ti ra da de as si na tu ra de re -

que ri men to de cri a ção de co mis são par la -
men tar de in qué ri to do Se na do ou Mis ta,
após o pro to co Ïo do do cu men to jun to à
Mesa Di re to ra do Se na do Fe de ral."(NR)

 Art. 2º Esta re so lu ção en tra em Vi gor na data
de sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

A fun ção de Con tro le ex ter no, que cons ti tui
com pe tên cia ex clu si va do Con gres so Na ci o nal, con -
for me de ter mi na a Cons ti tu i ção Fe de ral; no in ci so X
do art. 49 é a que lhe per mi te fis ca li zar e con tro lar di -
re ta men te, ou por qual quer de suas Ca sas, os atos
do Po der Exe cu ti vo, in clu í dos os da ad mi nis tra ção
in di re ta. As co mis sões par la men ta res de in qué ri to,
mis tas ou de cada uma das Ca sas do Con gres so Na -
ci o nal, de sem pe nham re le van te pa pel no exer cí cio
des sa fun ção e de pen dem, para sua cri a ção, do
cum pri men to de três re qui si tos: re que ri men to de
pelo me nos um ter ço dos mem bros de cada Casa,
para as co mis sões de cada uma e de am bas, para as 
co mis sões con jun tas, além de te rem por ob je to a
apu ra ção de fato de ter mi na do e pra zo cer to de fun ci -
o na men to.

Além des sas con di ções, es sen ci a is para a ins -
ta la ção des sas co mis sões, ou tras são fun da men ta is
para que as fun ções de fis ca li za ção e con tro le se jam
exer ci das em sua ple ni tu de, as sim, o Con gres so não
pode ser alvo de pres sões, di re tas ou in di re tas, por

par te do Exe cu ti vo, nem sob a for ma de im po si ções
dos lí de res para mu dan ças de po si ci o na men to em re -
la ção a de ter mi na das ma té ri as de in te res se da que le
po der, nem por meio da li be ra ção de re cur sos para
pro je tos de in te res se do par la men tar ou even tu al
apro va ção de emen das or ça men tá ri as.

Assim, para as se gu rar ao Con gres so a ne ces -
sá ria in de pen dên cia com re la ção ao Exe cu ti vo, é fun -
da men tal que se cri em ve da ções a de ter mi na das prá -
ti cas, como a re ti ra da de as si na tu ra de Se na dor em
re que ri men to para cri a ção de co mis são de in qué ri to,
em de cor rên cia de even tu a is pres sões ou ame a ças
vin das de re pre sen tan tes da que le Po der. Por esse
mo ti vo, es ta mos pro pon do o acrés ci mo, no pa rá gra fo
úni co do art. 5º da Re so lu ção nº 20 de 1993 — que
ins ti tui o Có di go de Éti ca e De co ro Par la men tar, de
um novo dis po si ti vo, para in clu ir, no rol de atos con si -
de ra dos in com pa tí ve is com a éti ca e o de co ro, a re ti -
ra da de as si na tu ra de re que ri men to de cri a ção de co -
mis são par la men tar de in qué ri to do Se na do ou Mis ta,
após o pro to co lo do do cu men to jun to à Mesa-Di re to ra 
do Se na do Fe de ral.

Sala das Ses sões, 1º de agos to de 2001. – La u -
ro Cam pos.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

RESOLUÇÃO Nº 20, DE 1993

Insti tui o Có di go de Éti ca e De co ro
Par la men tar. 

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

Art. 5º Con si de ram-se in com pa tí ve is com a éti -
ca e o de co ro par la men tar:

I –  o abu so das prer ro ga ti vas cons ti tu ci o na is
as se gu ra das aos mem bros do Con gres so Na ci o nal
(Cons ti tu i ção Fe de ral, art 55, § 1º);

II — a per cep ção de van ta gens in de vi das
(Cons ti tu i ção Fe de ral, art. 55, § 1º), tais como do a -
ções, be ne fí ci os ou cor te si as de em pre sas, gru pos
eco nô mi cos ou au to ri da des pú bli cas, res sal va dos
brin des sem va lor eco nô mi co;

III — a prá ti ca de ir re gu la ri da des gra ves no de -
sem pe nho do man da to ou de en car gos de cor ren tes.

Pa rá gra fo úni co. Inclu em-se en tre as ir re gu la ri -
da des gra ves, para fins des te ar ti go:

I — a atri bu i ção de do ta ção or ça men tá ria, sob a
for ma de sub ven ções so ci a is, au xí li os ou qual quer



ou tra ru bri ca; a en ti da des ou ins ti tu i ções das qua is
par ti ci pe o Se na dor, seu côn ju ge, com pa nhe i ra ou
pa ren te, de um ou de ou tro, até o ter ce i ro-grau, bem
como pes soa ju rí di ca di re ta ou in di re ta men te por eles
con tro la da, ou ain da, que apli que os re cur sos re ce bi -
dos em ati vi da des que não cor res pon dam ri go ro sa -
men te às suas fi na li da des es ta tu tá ri as;

II — a cri a ção ou au to ri za ção de en car gos, em
ter mos que, pelo seu va lor ou pe las ca rac te rís ti cas
da em pre sa ou en ti da de be ne fi ci a da ou con tra da
pos sam re sul tar em apli ca ção in de vi da de re cur sos
pú bli cos.
....................................................................................

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 49.(*) É da com pe tên cia ex clu si va do Con -

gres so Na ci o nal:
....................................................................................

X - fis ca li zar e con tro lar, di re ta men te, ou por
qual quer de suas Ca sas, os atos do Po der Exe cu ti vo,
in clu í dos os da ad mi nis tra ção in di re ta;
....................................................................................

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 30, DE 2001

Alte ra a Re so lu ção nº 53, de 1997,
que Re gu la men ta, no âm bi to do Se na do
Fe de ral, os arts. 17 e 18 da Lei nº 8.666,
de 21 de ju nho de 1993, con cer nen tes à
ali e na ção de bens mó ve is e imó ve is.

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º O art 6º da Re so lu ção nº 53, de 1997, do

Se na do Fe de ral, pas sa a vi go rar com a se guin te re -
da ção:

”Art. 6º A do a ção com ou sem en car -
go, de bens mó ve is que in te gram o pa tri mô -
nio do Se na do Fe de ral, de pen de de au to ri -
za ção da Co mis são Di re to ra, de vi da men te
fun da men ta da.

Art. 2º Esta re so lu ção en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

A Re so lu ção nº 53, de 1997, re gu la men ta, no
âm bi to do Se na do Fe de ral, no que con cer ne à ali e na -
ção de bens mó ve is e imó ve is, os arts. 17 e 18 da Lei
nº 8.666, de 21 de ju nho de 1993, que Re gu la men ta o
ar ti go 37, in ci so XXI, da Cons ti tu i ção Fe de ral, ins ti tui

nor mas para li ci ta ções e con tra tos da Admi nis tra ção
Pú bli ca e dá ou tras pro vi dên ci as.

Ocorre que a Lei nº  8.666/93, Estatuto das
Licitações vigente, é aplicável a todos os Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Fed eral e dos
Municípios, no que se refere a licitações e contratos
administrativos pertinentes a obras, serviços, in clu -
sive de publicidade, compras, alienações e locações,
tanto no que diz respeito à administração direta,
quanto no que tange aos fundos especiais, às
autarquias, às fundações públicas, às empresas
públicas, às sociedades de economia-mista e demais
entidades controladas direta ou indiretamente por
qualquer deles (art. 1º, ca put e parágrafo único).

Assim, ao regulamentar os arts. 17 e 18 da
referida lei, não poderia a Resolução nº  53/97, do
Senado, proibir – e ainda da maneira taxativa e
absoluta como o faz – toda e qualquer espécie de
doação de bens que integram seu patrimônio, pois o
Estatuto das Licitações prevê essa forma de
alienação, pela Administração Pública amplamente
entendida, direta e indireta, com a inclusão explícita
de todos os Poderes das três esferas político-jurídicas 
do País.

Quanto aos bens imóveis, a alienação depende
de autorização legislativa para órgãos da
administração direta e entidades autárquicas e
fundacionais, e, para todos, in clu sive as entidades
paraestatais, de avaliação prévia e licitação na
modalidade de concorrência, dispensável dentre
outros, nos casos “de doação,... permitida
exclusivamente para outro órgão ou entidade da
Administração Pública, de qualquer esfera de
governo” (art. 17, ca put, introdução e inciso I, b, da
Lei nº 8.666/93). (Grifamos).

Quanto aos bens móveis, além dos requisitos
constantes do ca put para toda e qualquer alienação
de bens públicos (existência de interesse público
devidamente justificado e avaliação), a alienação
dependerá de avaliação prévia e de licitação,
dispensada esta, dentre outros, nos casos de
“...doação, permitida exclusivamente para fins e uso
de interesse so cial após avaliação de sua
oportunidade e conveniência socioeconômica,
relativamente à escolha de outra forma de alienação”
(art. 17, II, a, da Lei nº  8.666/93).

A Lei 8.666/93 prevê, ainda, no § 4º do art. 17,
que “a doação com encargo será licitada e de seu
instrumento constarão, obrigatoriamente, os
encargos, o prazo de seu cumprimento e cláusula de
reversão, sob pena de nulidade do ato, sendo



dispensada a licitação no caso de interesse público
devidamente justificado”.

Ao proibir, em seu art. 6º, aquilo que normas
constantes dos dispositivos regulamentados
permitem, a Resolução nº 53/97, do Senado, na
verdade, inovou, legislou em contraposição a par tes
da lei, incidindo em inconstitucionalidade e
injuridicidade, pois o Regulamento não pode
contrariar a lei cuja aplicação concretiza e
particulariza (inconstitucionalidade, por violação do
princípio contido no art. 84, IV, da Carta Magna), nem
quebrar-lhe a sistemática e organicidade (=
injuridicidade).

Nosso projeto visa, destarte, não a abrir as
comportas para doações indiscriminadas e de
fundamentação jurídica e moralidade duvidosas – o
que, aliás, seria inviável, do ponto-de-vista
jurídico-constitucional, e incoerente, do
ponto-de-vista de nossos princípios e conduta
políticos – mas, dando nova redação ao art. 6º da
Resolução nº 53/97, do Senado Fed eral, a expungir a
norma interna do vício jurídico que a macula e
ensejar, no âmbito da Casa, aplicação irrestrita das
normas do Estatuto das Licitações, se e quando isso
se justifique.

Ante todo o exposto, contamos com o apoio de
nossos Pares para a aprovação da presente
proposta.

Sala das Sessões, 1º de agosto de 2001. –
Senador Roberto Saturnino.

LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SUBSECRETARIA DE ATA

RESOLUÇÃO Nº 53, DE 1997

Regulamenta, no âmbito do Senado
Fed eral, os arts. 17 e l8 da Lei nº 8.666,
de 21 de junho de 1993, concernentes à
alienação de bens móveis e imóveis.

O Senado Fed eral re solve:
....................................................................................

Art. 6º Em nenhuma hipótese admitir-se-á a
doação, com ou sem encargo, de bens que integram o 
patrimônio do Senado Fed eral.
....................................................................................

LEI Nº  8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993

Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da 
Constituição Fed eral, institui normas
para licitações e contratos da

Administração Pública, e dá outras
providências.

O Presidente da República,
Faço sa ber que o Congresso Nacional decreta e 

eu sanciono a seguinte lei:
....................................................................................

SEÇÃO VI
Das Alienações

Art. 17. A alienação de bens da Administração
Pública, subordinada à existência de interesse
público devidamente justificado, será precedida de
avaliação e obedecerá às seguintes normas:

I - quando imóveis, dependerá de autorização
legislativa para órgãos da administração direta e
entidades autárquicas e fundacionais, e, para todos,
in clu sive as entidades paraestatais, dependerá de
avaliação prévia e de licitação na modalidade de
concorrência, dispensada esta nos seguintes casos:

a) dação em pagamento;
b) doação, permitida exclusivamente para outro

órgão ou entidade da Administração Pública, de
qualquer esfera de governo;

c) permuta, por outro imóvel que atenda aos
requisitos constantes do inciso X do art. 24 desta lei;

d) investidura;
e) venda a outro órgão ou entidade da

administração pública, de qualquer esfera de
governo; (Alínea incluída pela Lei nº 8.883, de 8-6-94)

f) alienação, concessão de direito real de uso,
locação ou permissão de uso de bens imóveis
construídos e destinados ou efetivamente utilizados
no âmbito de programas habitacionais de interesse
so cial, por órgãos ou entidades da administração
pública especificamente criados para esse fim;
(Alínea incluída pela Lei nº 8.883, de 8-6-94)

II - quando móveis, dependerá de avaliação
prévia e de licitação, dispensada esta nos seguintes
casos:

a) doação, permitida exclusivamente para fins e
uso de interesse so cial, após avaliação de sua
oportunidade e conveniência socioeconômica,
relativamente à escolha de outra forma de alienação; 

b) permuta, permitida exclusivamente en tre
órgãos ou entidades da Administração Pública;

c) venda de ações, que poderão ser negociadas 
em bol sa, observada a legislação específica;

d) venda de títulos, na forma da legislação
pertinente;



e) venda de bens produzidos ou
comercializados por órgãos ou entidades da
Administração Pública, em virtude de suas
finalidades;

f) venda de materiais e equipamentos para
outros órgãos ou entidades da Administração
Pública, sem utilização previsível por quem deles
dispõe.

§ 1º Os imóveis doados com base na alínea b do 
inciso I deste artigo, cessadas as razões que
justificaram a sua doação, reverterão ao patrimônio
da pessoa jurídica doadora, vedada a sua alienação
pelo beneficiário.

§ 2º A Administração poderá conceder direito
real de uso de bens imóveis, dispensada licitação,
quando o uso se destina a outro órgão ou entidade da
Administração Pública.

§ 3º Entende-se por investidura, para os fins
desta lei:

I – a alienação aos proprietários de imóveis
lindeiros de área remanescente ou resultante de obra
pública, área esta que se tornar inaproveitável
isoladamente, por preço nunca in fe rior ao da
avaliação e desde que esse não ultrapasse a 50%
(cinqüenta por cento) do valor constante da alínea a
do inciso II do art. 23 desta lei; (Inciso incluído pela Lei 
nº 9.648, de 27-5-98)

II – a alienação, aos legítimos possuidores
diretos ou, na falta destes, ao Poder Público, de
imóveis para fins residenciais construídos em núcleos 
urbanos anexos a usinas hidrelétricas, desde que
considerados dispensáveis na fase de operação
dessas unidades e não integrem a categoria de bens
reversíveis ao fi nal da concessão. (Inciso incluído
pela Lei nº 9.848, de 27-5-98)

§ 4º A doação com encargo será licitada e de
seu instrumento constarão, obrigatoriamente os
encargos, o prazo de seu cumprimento e cláusula de
reversão, sob pena de nulidade do ato, sendo
dispensada a licitação no caso de interesse público
devidamente justificado; (Redação dada pela Lei nº
8.883, de 8-6-94)

§ 5º Na hipótese do parágrafo an te rior, caso o
donatário necessite oferecer o imóvel em garantia de
financiamento, a cláusula de reversão e demais
obrigações serão garantidas por hipoteca em
segundo grau em fa vor do doador. (Parágrafo incluído
pela Lei nº 8.883, de 8-6-94)

§ 6º Para a venda de bens móveis avaliados,
isolada ou globalmente, em quantia não su pe rior ao
limite previsto no art. 23, inciso II, alínea b desta lei, a

Administração poderá permitir o leilão. (Parágrafo
incluído pela Lei nº  8.883, de 8-6-94)

Art. 18. Na concorrência para a venda de bens
imóveis, a fase de habilitação limitar-se-á à
comprovação do recolhimento de quantia
correspondente a 5% (cinco por cento) da avaliação.
....................................................................................

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA
DO BRASIL

....................................................................................
Art. 1º A República Federativa do Brasil,

formada pela união indissolúvel dos Estados e
Municípios e do Distrito Fed eral, constitui-se em
Estado Democrático de Direito e tem como
fundamentos:

I - a soberania;
II - a cidadania;
III - a dignidade da pessoa humana;
IV - os valores sociais do trabalho e da livre

iniciativa;
V - o pluralismo político.
Parágrafo único. Todo o poder emana do povo,

que o exerce por meio de representantes eleitos ou
diretamente, nos termos desta Constituição.
....................................................................................

Redação dada pela Emenda Constitucional nº
19, de 4-6-98:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta 
de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Fed eral e dos Municípios obedecerá aos
princípios de legalidade, impessoalidade moralidade,
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:”
....................................................................................

XXI - ressalvados os casos especificados na
legislação, as obras, serviços, compras e alienações
serão contratados mediante processo de licitação
pública que assegure igualdade de condições a todos 
os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam
obrigações de pagamento, mantidas as Condições
efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual
somente permitirá as exigências de qualificação
técnica e econômica indispensáveis à garantia do
cumprimento das obrigações.
............................. .......................................................

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Os pro -
je tos se rão pu bli ca dos e, em se gui da, fi ca rão so bre a
mesa du ran te cin co dias úte is, a fim de re ce ber emen -
das, nos ter mos do art. 401, § 1º, do Re gi men to Inter -
no.



So bre a mesa, pro pos tas de emen da à Cons ti tu -
i ção que se rão li das pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor
Car los Wil son.

São li das as se guin tes:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 18, DE 2001

Alte ra o art. 50 da Cons ti tu i ção Fe -
de ral para per mi tir a con vo ca ção, pelo
Con gres so Na ci o nal, de ti tu lar de car go
no âm bi to do Po der Exe cu ti vo que seja
de ten tor de man da to e cuja es co lha de -
pen da da apro va ção pré via do Se na do
Fe de ral, bem como o en ca mi nha men to
de re que ri men to de in for ma ções às mes -
mas au to ri da des.

As Me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se -
na do Fe de ral, nos ter mos do art. 60 da Cons ti tu i ção
Fe de ral, pro mul gam a se guin te Emen da ao tex to
cons ti tu ci o nal:

Arti go úni co. O ca put do art. 50 da Cons ti tu i ção
Fe de ral pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

”Art. 50. A Câ ma ra dos De pu ta dos e o
Se na do Fe de ral, ou qual quer de suas Co -
mis sões, po de rão con vo car Mi nis tro de
Esta do, ti tu lar de ór gão di re ta men te su bor di -
na do à Pre si dên cia da Re pú bli ca ou ti tu lar
de car go no âm bi to do Po der Exe cu ti vo que
de te nha man da to e cuja es co lha de pen da
da apro va ção pré via do Se na do Fe de ral
para pres ta rem, pes so al men te, in for ma ções 
so bre as sun to pre vi a men te de ter mi na do, im -
por tan do cri me de res pon sa bi li da de a au -
sên cia sem jus ti fi ca ção ade qua da.“

Jus ti fi ca ção

É da tra di ção de nos so Di re i to Cons ti tu ci o nal,
des de a Car ta de 1934, a obri ga ção de os Mi nis tros
de Esta do com pa re ce rem ao Con gres so Na ci o nal
para pres tar in for ma ções, quan do con vo ca dos. Tra -
ta-se de nor ma que se com pa ti bi li za com a com pe -
tên cia do Po der Le gis la ti vo de exer cer a fis ca li za ção
das ati vi da des do Po der Exe cu ti vo. Ou seja, essa fa -
cul da de atri bu í da à Câ ma ra dos De pu ta dos e ao Se -
na do Fe de ral re pre sen ta um dos di ver sos ele men tos
dos cha ma dos fre i os e con tra pe sos exis ten tes em
nos sa Cons ti tu i ção, que per mi tem a re a li za ção do
prin cí pio da in de pen dên cia e har mo nia en tre os Po -
de res da Re pú bli ca.

Em 1994, com vis tas a tor nar mais efe ti va essa
prer ro ga ti va do Con gres so Na ci o nal, a obri ga ção de
com pa re ci men to pe ran te seus ór gãos foi es ten di da,
pela Emen da Cons ti tu ci o nal de Re vi são nº 2, aos ti tu -
la res de ór gãos su bor di na dos di re ta men te ao Pre si -
den te da Re pú bli ca que não são Mi nis tros de Esta do.

As re cen tes al te ra ções na es tru tu ra da Admi nis -
tra ção Pú bli ca bra si le i ra, com a cri a ção das agên ci as
re gu la do ras, no en tan to, es tão a exi gir uma nova am -
pli a ção des sa prer ro ga ti va. Isso ocor re por que as
agên ci as, ain da que, for mal men te, se re vis tam da -
con di ção de au tar qui as e se vin cu lem a um de ter mi -
na do mi nis té rio, go zam de um grau ele va do de au to -
no mia para o exer cí cio de suas fun ções. Assim, es sas 
en ti da des, que de têm am plas com pe tên ci as e cujo
nú me ro é cres cen te, co brin do, cada vez mais, áre as
de atu a ção do Go ver no an tes su bor di na das di re ta -
men te aos mi nis té ri os, não se obri gam à per ma nen te
pres ta ção de con tas ao seu res pec ti vo mi nis tro su -
per vi sor e, além dis so, seus di ri gen tes têm man da to
fixo, não po den do ser de mi ti dos ad nu tum.

Des sa for ma, com a exis tên cia das agên ci as re -
gu la do ras, não é mais su fi ci en te que as Ca sas do
Con gres so Na ci o nal e suas co mis sões pos sam con -
vo car tão-so men te, os Mi nis tros de Esta do e ti tu la res
dos de ma is ór gãos di re ta men te su bor di na dos ao Pre -
si den te da Re pú bli ca, sob o ris co de elas se ve rem in -
ca pa zes de exer cer ade qua da men te as suas fun ções
fis ca li za do ras.

Assim, sub me te mos aos nos sos pa res a pre -
sen te pro pos ta de emen da à Cons ti tu i ção, vi san do -
adap tar a nos sa Car ta Mag na à nova re a li da de tra zi -
da com as pro fun das mu dan ças - hoje em an da men to 
no per fil da Admi nis tra ção Pú bli ca. Tra ta-se, des tar te,
de do tar o Po der Le gis la ti vo de ins tru men tos mais
con sen tâ ne os com o mo men to pre sen te.

Sala das Ses sões, 1º de agos to de 2001. _ Ro -
ber to Sa tur ni no - Ber nar do Ca bral - Anto nio Car -
los Va la da res - Na bor Ju ni or - Mo za ril do Ca val -
can ti - Ma ria do Car mo Alves - Ro meu Tuma - Ge -
ral do Mel lo - Ro nal do Cu nha Lima - Edu ar do Si -
que i ra Cam pos - Le o mar Qu in ta ni lha - Ade mir
Andra de - Ri car do San tos - Ro ber to Re quião - Ge -
ral do Cân di do - Osmar Dias - La u ro Cam pos - Ro -
me ro Jucá - Wel ling ton Ro ber to - José Edu ar do
Du tra - Ante ro Paes de Bar ros - Val mir Ama ral -
Amir Lan do - Val dek Orne las - Anto nio Car los Ju -
ni or - Ma ri na Sil va - Pe dro Si mon  - He lo í sa He le na
- Arlin do Por to - José Alen car. 



LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 50.* A Câ ma ra dos De pu ta dos e o Se na do

Fe de ral, ou qual quer de suas co mis sões, po de rão
con vo car Mi nis tro de Esta do ou qua is quer ti tu la res de 
ór gãos di re ta men te su bor di na dos à Pre si dên cia da
Re pú bli ca para pres ta rem, pes so al men te, in for ma -
ções so bre as sun to pre vi a men te de ter mi na do, im por -
tan do em cri me de res po n ha bi li da de a au sên cia sem
jus ti fi ca ção ade qua da.

§ 1º Os Mi nis tros de Esta do po de rão com pa re -
cer ao Se na do Fe de ral, à Câ ma ra dos De pu ta dos ou
a qual quer de suas co mis sões, por sua ini ci a ti va e
me di an te en ten di men tos com a Mesa res pec ti va,
para ex por as sun to de re le vân cia de seu Mi nis té rio.

§ 2º As Me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do
Se na do Fe de ral po de rão en ca mi nhar pe di dos es cri -
tos de in for ma ção a Mi nis tros de Esta do ou a qual -
quer das pes so as re fe ri das no ca put des te ar ti go, im -
por tan do em cri me de res pon sa bi li da de a re cu sa, ou
o não-aten di men to no pra zo de trin ta dias, bem como
a pres ta ção de in for ma ções fal sas.
....................................................................................

(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e 
Ci da da nia.)

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
 Nº 19, DE 2001

Altera o inciso V do art. 37 da
Constituição Fed eral, para determinar
que no mínimo cinqüenta por cento dos
car gos em comissão sejam ocupados
por servidores de carreira.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do
Senado Fed eral, nos termos do art. 60 da
Constituição Fed eral, promulgam a seguinte Emenda
ao texto constitucional:

Art. 1º O inciso V do art. 37 da Constituição Fed -
eral passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 37. .................................................
..............................................................

V — as funções de confiança, exercidas
exclusivamente por servidores ocupantes de cargo
efetivo, e os car gos em comissão, a serem
preenchidos por servidores de carreira nos casos,
condições e percentuais mínimos não inferiores a

cinqüenta por cento previstos em lei, destinam-se
apenas às atribuições de direção, chefia e
assessoramento;"

Art. 2º Os entes federados cujos car gos em
comissão estejam ocupados em desacordo com o
percentual mínimo estabelecido no inciso V do art. 37
da Constituição terão dois anos, contados da
publicação desta Emenda Constitucional, para se
adaptar a essa exigência.

Art. 3º Esta Emenda Constitucional entra em
vigor na data de sua publicação.

Justificação

A profissionalização dá função pública é
universalmente reconhecida como um dos elementos 
mais importantes para garantir a eficiência e a
qualidade da prestação de serviços públicos à
população.

É imperioso reconhecer que, ainda que de
forma lenta e com retrocessos, o BraSil tem
caminhado nesse sentido. Podemos citar, aqui, desde 
iniciativas mais longínquas, como a criação, em 1938, 
do Departamento Administrativo do Serviço Público
— DASP, até a introdução, pela vigente Carta
Constitucional, da exigência absoluta de concurso
para acesso ao cargo e ao emprego públicos.

Na mesma direção, a Emenda Constitucional nº
19, de 1998, a chamada “Reforma Administrativa”,
alterou o inciso V do art. 37 da Lei Maior,
estabelecendo que as funções de confiança serão
exercidas, exclusivamente, por servidores ocupantes
de cargo efetivo e que os car gos em comissão,
destinados apenas às atribuições de direção, chefia e 
assessoramento, deverão ser ocupados por
servidores de carreira, nos casos, condições e
percentuais mínimos estabelecidos em lei.

A alteração feita pela citada EC nº 19, de 1998,
entretanto, não se revelou suficiente. De um lado, a
falta da edição da lei que a emenda previu tem
retirado, totalmente, a eficácia do dispositivo. De
outro, a norma, como está, pode levar a que, mesmo
regulamentada, tenha seu efeito fortemente mitigado, 
com o estabelecimento de percentuais extremamente 
reduzidos de ocupação obrigatória dos car gos em
comissão por servidores de carreira.

Assim, para viabilizar que se con tinue buscando 
a profissionalização do serviço público, impõe-se
alterar o citado inciso V do art. 37 da Constituição,
para inserir nele a previsão de que a ocupação de car -
gos em comissão por servidores de carreira não pode 
ser in fe rior à metade do número daqueles car gos.
Trata-se de quantitativo que permitirá,



simultaneamente, a garantia da continuidade na
Administração Pública e a liberdade do Governo de
colocar em car gos de natureza mais fortemente
política pessoas de sua confiança, mesmo que
estranhos à Administração Pública, conciliando a
administração e a política.

Ressalte-se que, para dar eficácia imediata ao
comando que se pretende alterar e, ao mesmo tempo, 
dar tempo aos diversos entes federados para se
adaptar às no vas exigências, prevê-se regra
transitória, concedendo à União, Estados, Distrito
Fed eral e Municípios prazo de dois anos para a
necessária adequação.

Desta forma, temos a certeza de que a presente 
proposta de emenda à Constituição se traduzirá em
importante avanço na direção da mais do que
desejável profissionalização da Administração
Pública brasileira, sem engessar a necessária
liberdade para livre nomeação dos car gos de
natureza política, tendo como conseqüência a melhor 
prestação de serviços públicos à população, objetivo
maior do Estado.

Sala das Sessões, 1º de agosto de 2001. _
Roberto Saturnino _ Bernardo Cabral _ An to nio
Carlos Valadares _ Nabor Ju nior _ Mozarildo
Cavalcanti _ Maria do Carmo Alves _ Romeu Tuma 
_ Geraldo Melo _ Ronaldo Cunha Lima _ Leomar
Quintanilha _ Edu ar do Siqueira Cam pos _
Ademir Andrade _ Geraldo Cândido _ Osmar
Dias _ Lauro Cam pos _ Romero Jucá _
Wellington Roberto _ José Edu ar do Dutra _
Antero Paes de Barros _ Valmir Amaral _ Amir
Lando _ Ma rina Silva _ Pedro Si mon _ Heloisa
Hel ena _ Arlindo Porto _ José Alencar _ Alvaro
Dias _ Casildo Maldaner.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA
DO BRASIL 

....................................................................................
“Art. 37. A administração pública direta e indireta 

de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Fed eral e dos Municípios obedecerá aos
princípios de legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao
seguinte:”
....................................................................................

(*)Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, 
de 4-6-98:

“V _ as funções de confiança, exercidas
exclusivamente por servidores ocupantes de cargo
efetivo, e os car gos em comissão, a serem
preenchidos por servidores de carreira nos casos,
condições e percentuais mínimos previstos em lei,
destinam-se apenas ás atribuições de direção, chefia
e assessoramento;”
....................................................................................

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada
mediante proposta:

I - de um terço, no mínimo, dos membros da
Câmara dos Deputados ou do Senado Fed eral;
....................................................................................

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 19, DE 1998

Modifica o re gime e dispõe sobre
princípios e normas de Administração
Pública, servidores e agentes políticos,
controle de despesas e finanças públicas e
vusteio de atividades a cargo do Distrito
Fed eral, e dá outras providências.

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

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.)

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – As pro -
pos tas de emen da à Cons ti tu i ção, que aca bam de ser 
li das, es tão su je i tas às dis po si ções cons tan tes do art.
354 e se guin tes do Re gi men to Inter no.

As ma té ri as se rão des pa cha das à Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – So bre a
mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá -
rio, Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 398, DE 2001

Requeremos, nos ter mos do art. 160 do Re gi -
men to Inter no, que seja adi a da do dia 2 de agos to
para o dia 30 de agos to de 2001 a ho me na gem a ser
pres ta da, na hora do ex pe di en te, a Pe dro Ale i xo, pelo
cen te ná rio de seu nas ci men to, apro va da pelo Ple ná -
rio do Se na do Fe de ral, se gun do o Re que ri men to nº
23, de 2001.

Sala das Ses sões, 1º de agos to de 2001. _ Fra -
ce li no Pe re i ra _ Bel lo Par ga _ Arlin do Por to _ Na -
bor Jú ni or José Alen car _ Lú dio Co e lho.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Em vo ta -
ção o re que ri men to. 



As Srªs. e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.
So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo

Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 399, DE 2001

Senhor Presidente,
Tendo sido designado Re la tor do Projeto de Lei

do Senado nº 50, de 2001, que ”Altera dispositivo da
Lei nº 10.182, de 12 de fevereiro de 2001, que dispõe
sobre a isenção do Imposto sobre Produtos
Industrializados“, venho, por este, requerer, nos
termos do art. 255, inciso II, alínea c, item 8, e do art.
258 do Regimento Interno do Senado Fed eral, que a
tramitação da referida proposição legislativa se faça
em conjunto com os seguintes projetos de lei, que
versam sobre a mesma matéria e já se encontram
submetidos ao re gime de tramitação conjunta:

PLS nºs 84, 153, 184, 325, 378, 426, 475, 489,
568 e 607, de 1999, e nºs 94, 190 e 232, de 2000.

Sala das Sessões, 1º de agosto de 2001.
Geraldo Althoff.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O re que -
ri men to lido será in clu í do em Ordem do Dia opor tu na -
men te, nos ter mos re gi men ta is.

So bre a mesa, ofí ci os que se rão li dos pelo Sr. 1º
Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

São li dos os se guin tes:

Ofício nº 61/01-Presidência/CCJ

Brasília, 1º de agosto de 2001

Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do artigo 118 do Regimento

Interno desta Casa, comunico à Vossa Excelência
que esta Presidência prorrogou, por igual período, o
prazo estipulado pelo Ato da Mesa (SE) nº 1, de 2001, 
para apreciação do Requerimento nº 291, de 2001, de 
autoria do Senador Edu ar do Suplicy.

Aproveito a oportunidade para renovar
protestos de estima e consideração.

Cordialmente, _ Bernardo Cabral, Presidente
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.

Ofício nº 62/01-Presidência/CCJ

Brasília, 1º de agosto de 2001

Senhor Presidente,

Nos termos do § 2º do artigo 118 do Regimento
Interno desta Casa comunico à Vossa Excelência que 
esta Presidência prorrogou, por igual período, o prazo 
estipulado pelo Ato da Mesa (SE) nº 1, de 2001, para
apreciação do Requerimento nº  302, de 2001, de
autoria do Senador Edu ar do Suplicy e outro(s) Sr(s).
Senador(es).

Aproveito a oportunidade para renovar
protestos de estima e consideração.

Cordialmente, _ Bernardo Cabral, Presidente
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Os ex pe -
di en tes li dos vão à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre si -
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que, no dia 20 de ju lho,
re ce beu o Re que ri men to nº 397, de 2001, do Se na dor 
Ja der Bar ba lho, so li ci tan do li cen ça do car go de Pre si -
den te do Se na do Fe de ral, pelo pra zo de ses sen ta
dias, a qual foi de fe ri da pelo 1º Vice-Pre si den te da
Casa, que des de en tão as su miu as fun ções e atri bu i -
ções cons ti tu ci o na is, le ga is e re gi men ta is cor res pon -
den tes ao car go de Pre si den te do Se na do Fe de ral
du ran te a vi gên cia da re fe ri da li cen ça. 

É o se guin te o teor do ex pe di en te e do 
des pa cho:

REQUERIMENTO Nº 397, DE 2001

Brasília, 20 de julho de 2001

Senhor Vice-Presidente do Senado Fed eral
M.D. Senador Ed i son Lobão

A atividade política foi um sonho que,
apaixonadamente, acalentei desde minha juventude, 
quando, no movi men to estudantil, ousávamos
desafiar a truculência dos governos ditatoriais.
Obtive, pelo voto, os mandatos de vereador,
deputado estadual, deputado fed eral, por duas
oportunidades governador do meu querido estado
do Pará e, agora, Senador da República.

Muito além de pretensões pessoais, expus
minha própria vida na defesa dos direitos mínimos da
pessoa humana, da liberdade de expressão e da
reconquista dos exercícios elementares da cidadania
e da democracia, como o voto direto para Presidência 
da República. Conquista que mais me orgulha e
nunca me será subtraída. O custo da democratização
foi elevado, por ela muitos perderam a vida, e nós não
podemos negligenciar tais conquistas.

Eleito Presidente do Senado Fed eral, situei-me
acima das paixões partidárias, dos ódios e
ressentimentos, para que a Casa reconquistasse sua



ascendência no cenário político nacional. Para mim, o 
ran cor não passa de um conceito, jamais um
sentimento.

Assumi o cargo imbuído do propósito de
contribuir para melhorarmos nosso País, por meio da
retomada das reformas tributária, política e do
Judiciário. Pretendi a discussão imediata de temas
prioritários para o País, aqueles que interferem
diretamente no cotidiano de nossos cidadãos.

Há 15 meses sou vítima de um denuncismo
desumano. Os regentes atiram as pedras e
escondem as mãos. Nada, absolutamente nada, vem
embasado em provas. São expedientes recorrentes,
como os seriados, que parecem não ter fim. Todos
remontam a períodos anteriores ao meu mandato de
Senador da República.

O caso Banpará, ressuscitado pela enésima
vez, já foi arquivado em seis oportunidades pelo
Ministério Público Fed eral e Estadual. Em todas elas
concluiu-se pela improcedência das acusações, com
base em pareceres do próprio Banco Cen tral que,
conclusivamente, em 1992, isentou-me
nominalmente de responsabilidade. Sem mencionar
os balanços e contas aprovadas pelo Banco Cen tral e 
pelo Tri bu nal de Contas do Estado, sem registros ou
questionamentos sobre o assunto. Os documentos
comprobatórios, certidões em meu fa vor, não têm
peso, não merecem crédito, não são divulgados.

Recentemente fui vítima de mais uma
acusação, de haver recebido em um hall  de ho tel, em
São Paulo, há 13 anos, cheque de uma transação
com TDA. Os pretensos acusadores, a quem foram
atribuídas as “denúncias”, chamados à Polícia Fed -
eral, negaram, peremptoriamente, a “estória”. Apesar
da negativa, estou eu, vítima da calúnia, sendo
apresentado como suspeito, passando à condição de
investigado. Tudo para confundir a opinião pública.

O denuncismo não conseguiu arrefecer meu
ânimo, robustecido pela crença em Deus . Por isso
voltaram-se con tra minha família, não poupando
minha mulher, pequena empresária de um ranário em 
parceria com a Sudam, no valor de R$422.000,00
(quatrocentos e vinte e dois mil reais),
completamente implantado e operando. Este é o fato,
a verdade. A versão, caluniosa, a apresentou tendo
recebido R$9.600.000,00 (nove milhões e seiscentos
mil reais). Até meu pai, com 83 anos, doente, e minha
ex-mulher e irmãos, são vilipendiados por aqueles
que querem me atingir a qualquer preço e deteriorar
minha imagem pública.

Fui à tri buna do Senado inúmeras vezes, de
onde li e comentei documentos que demonstravam a
improcedência das acusações. A dificuldade de
veicular estas informações levou-me a abrir um
endereço na in ternet _ www.jaderbarbalho.com.br _
onde os cidadãos isentos têm a oportunidade de
conhecê-las. Cheguei ao limite de propor que esta
casa, de maneira inédita, aprovasse uma autorização
prévia ao Sup remo Tri bu nal Fed eral para
processar-me como forma de esclarecer e contraditar 
estas e quaisquer outras acusações, nunca, aliás,
formalizadas por ninguém, seja perante ao Ministério
Público ou à Justiça.

Desejo a apuração ca bal e completa pela
Justiça do meu País. Se aprendemos com o pas sa do,
não podemos recair em erros de sentenças
arbitrárias.

Em mais uma inequívoca demonstração de
desprendimento, correção e, a fim de permitir uma
completa apuração de todos os fatos, encaminho
pedido de licença da Presidência do Senado Fed eral,
pelo prazo de 60 dias, para que tudo possa ser
esclarecido.

Tomo esta iniciativa, inédita no parlamento
brasileiro, movido pelo pro fun do respeito ao Senado
Fed eral. Como democrata, solicito a licença,
fundamentalmente, para evitar que a normalidade
legislativa venha a ser afetada. Também não poderá
se argüir, posteriormente, o uso do cargo para
obstrução à justiça. Reitero meu desejo de que tudo
fique esclarecido.

Saliento que nas democracias o ônus da prova
deveria ficar a cargo dos meus detratores, no entanto, 
como não podem e não querem provar, mas
tão-somente caluniar, provarei, como já venho
fazendo, a completa improcedência de cada uma das
acusações. Certamente, no foro competente,
exercerei o direito do contraditório e da defesa,
constitucionalmente assegurado a todo brasileiro, o
que não tem sido permitido nesta farsa orquestrada
para me atingir.

Atenciosamente, _ Senador Jader Barbalho,
Presidente do Senado Fed eral.

DESPACHO

CONSIDERANDO QUE:
1. esta Primeira Vice-Presidência recebeu,

nesta data, requerimento do Senador Jader Barbalho, 
em que Sua Excelência solicita licença do exercício
do cargo de Presidente do Senado Fed eral, pelo
prazo de sessenta dias;



2. a Constituição Fed eral, em seus arts. 55, III, e
56, II, prevê a licença do Parlamentar do exercício do
mandato, instituto regulamentado nos arts. 13 e 38 a
44 do Regimento Interno da Casa;

3. a decisão adotada pela Mesa na 4ª Reunião
da 1ª Sessão Legislativa da 51ª Legislatura, realizada 
em 5 de abril de 1999, e publicada no Diário do
Senado Fed eral  de 7 de abril de 1999, que reiterou
decisão an te rior no sentido de que com pete ao
Presidente da Casa decidir sobre os pedidos de
licença;

4. de acordo com o art. 41, combinado com art.
48, XXV, ainda do Regimento Interno, com pete ao
Presidente da Casa despachar requerimento de
licença;

5. o Regimento Interno não prevê
expressamente a hipótese de licença do exercício de
car gos de membros da Mesa do Senado Fed eral;

6. de acordo com o art. 412, VI, do mesmo
Regimento Interno, os casos omissos serão
decididos de acordo com a analogia e os princípios
gerais de Direito, o que é reforçado pelo disposto no
art. 4º do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de
1942 _ Lei de Introdução ao Código Civil;

DECIDO, após comunicados os líderes das
bancadas partidárias no Senado Fed eral,

deferir o requerimento de licença do Senador
Jader Barbalho do exercício do cargo de Presidente
do Senado Fed eral, pelo prazo de sessenta dias.

Em conseqüência, nos termos do inciso I do art.
52 do Regimento, que determina a competência do
Primeiro Vice-Presidente para “substituir o
Presidente nas suas faltas e impedimentos”,
exercerei, interinamente, du rante a vigência da
referida licença, o cargo de Presidente do Senado
Fed eral, ficando investido em todas as funções e
atribuições constitucionais, legais e regimentais
correspondentes ao cargo.

Brasília, 20 de julho de 2001. _ Senador Ed i son
Lobão, Primeiro Vice-Presidente, no exercício da
Presidência do Senado Fed eral.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Srªs e
Srs. Se na do res, dou a V. Exªs os vo tos de boas vin -
das, de se jan do que, no re ces so que on tem se en cer -
rou, te nham co lhi do a opor tu ni da de de me lhor con vi -
ve rem com suas ba ses po lí ti cas. E aqui che guem
hoje for ta le ci dos e ins pi ra dos nas idéi as e opi niões
que aus cul ta ram jun to às po pu la ções que V. Exªs tão
bem re pre sen tam.

To dos co nhe cem as cir cuns tân ci as pe las qua is
exer ço a in te ri ni da de da Pre si dên cia do Se na do Fe -

de ral. Te nho, por tan to, cons ciên cia das li mi ta ções do
meu mú nus, seja no tem po, seja na pró pria ação ad -
mi nis tra ti va des ta Casa.

Vi ve mos um mo men to po lí ti co es pe ci al men te
ten so. As ques tões de na tu re za éti co-po lí ti ca têm as -
su mi do pro por ções de tem pos em tem pos ob ser va -
das. Não lhes po de mos nem que re mos vi rar as cos -
tas. A opi nião pú bli ca sen si bi li za-se com es sas ques -
tões, aguar dan do es cla re ci men tos ca ba is às suas dú -
vi das e exi gin do ins tru men tos sé ri os, só li dos, de fi ni ti -
vos, que apon tem e pu nam cul pa dos, em pro ces sos
re gu la res, e im pe çam as re ci di vas.

É de re co nhe cer-se que, nas duas Ca sas po lí ti -
cas, já de mos al guns pas sos im por tan tes. 

O Se na do e a Câ ma ra to ma ram a ini ci a ti va, des -
de há al gum tem po, de pro por o rom pi men to de pon -
tos de es tru tu ras par la men ta res clás si cas, per ti nen -
tes ao Le gis la ti vo das na ções de mo crá ti cas es tá ve is,
mas que, em vir tu de do mau uso por par te de al guns,
fo ram con si de ra dos pri vi lé gi os ina ce i tá ve is em nos so
País.

Re fi ro-me à so be ra nia do si gi lo ban cá rio, que
con tem pla por igual a to dos os bra si le i ros, as sim
como à tra di ção das imu ni da des par la men ta res.

O Pro je to de Lei Com ple men tar nº 5, de 1995 –
de au to ria do Se na dor Pe dro Si mon –, ex clui do si gi lo
ban cá rio as ope ra ções e ser vi ços pres ta dos por
agen tes pú bli cos. Foi apro va do e re me ti do à Câ ma ra
em 1996, onde, sob o nú me ro 82, foi apen sa do ao
Pro je to de Lei Com ple men tar nE 159/93.

Por ou tro lado, em 1998 o Se na do apro vou a
Emen da Cons ti tu ci o nal nE 2/95, que al te ra as imu ni -
da des par la men ta res para au to ri zar pro ces sos pe na -
is con tra re pre sen tan tes do povo no caso de cri mes
co muns.

São pro po si ções que, es pe ro, não tar dem a ser
in clu í das nas nor mas per ma nen tes do nos so sis te ma
le gal.

Por tan to, na prá ti ca, são es ses dois pro je tos um
an te pa ro para os mu i tos mo ti vos que co lo cam o Con -
gres so sob ite ra ti vas sal vas de sus pe i tas.

Não te nho dú vi das, Srªs e Srs. Se na do res, que
este se mes tre será mar ca do como um pe río do de fe -
cun das re a li za ções le gis la ti vas, sem des co nhe cer o
quan to se fez no an te ri or.

Na re u nião com as Li de ran ças, no cor rer do re -
ces so de ju lho, de las re ce bi hon ro sa so li da ri e da de
para ele ger um ca len dá rio mí ni mo de vo ta ções.

Depara-se-nos a oportunidade de oferecer à
opinião pública o exemplo do trabalho e da
proficiência. Estou certo de que as dignas Bancadas



parlamentares desta Casa não pouparão esforços
nem devotamento para a apreciação e a votação das
tantas matérias legislativas reclamadas pela Nação.
Todas inseridas em pautas resultantes de amplo
consenso.

Com maior número de Sessões Deliberativas e
faculdades ampliadas para as reuniões das Comissões
Técnicas, teremos o ensejo de agilizar ainda mais o
exame das matérias da competência desta Casa.

É verdade que temos pela frente problemas
políticos sérios, in clu sive os que vão surgir pela
proximidade das eleições do ano que vem. Contudo,
tenho a convicção de que às Srªs e aos Srs. Senadores
– detentores da experiência na vida política – não há de
faltar a criatividade para o encontro de soluções que
correspondam aos mais legítimos e imediatos
interesses do povo brasileiro.

Com a ajuda de Deus e a contribuição de todos,
venceremos os obstáculos que se têm anteposto ao
nosso trabalho parlamentar. É a minha firme crença
neste momento.

Sejam bem-vindos todos os Srs. Senadores.

O SR. PRES I DENTE (Ed i son Lobão) –
Passa-se à

ORDEM DO DIA

Item 1:

PROJETO DO DECRETO LEGISLATIVO
Nº 253, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 253, de 2000 (nº 
504/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que ou tor ga con ces são à Fun -
da ção Edu ca ti va e Cul tu ral de Inte gra ção do 
Oes te de Mi nas para exe cu tar ser vi ço de ra -
di o di fu são de sons e ima gens na ci da de de
For mi ga, Esta do de Mi nas Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 615, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Fran ce li no Pe re i ra.

Em dis cus são o pro je to. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção o pro je to.
As Sras e os Srs. Se na do res que o apro vam que i -

ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.

A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 253, DE 2000

(Nº 504/2000, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga
concessão à Fun dação Educativa e Cul -
tural de Integração do Oes te de Minas
para executar serviço de radiodifusão de
sons e imagens na cidade de Formiga,
Estado de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o

Decreto s/nº, de 4 de novembro de 1999, que outorga
concessão à Fundação Educativa e Cul tural de
Integração do Oeste de Minas para executar, por
quinze anos, sem direito de ex clusividade, com fins
exclusivamente educativos, serviço de radiodifusão
de sons e imagens (televisão) na cidade de Formiga,
Estado de Minas Gerais.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 2

PROJETO DO DECRETO LEGISLATIVO
Nº 19, DE 2000

Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 19, de 2001 (nº
556/2000, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Rádio Itatiaia Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Pedro
Leopoldo, Estado de Minas Gerais, tendo

Pa re cer sob nº 616, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor
Arlin do Por to, fa vo rá vel, com abs ten ção da
Se na do ra Ma ri na Sil va.

Em dis cus são o pro je to. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção o pro je to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 19, DE 2001

(Nº 556/2000, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que renova a permis -
são outorgada à Rádio Itatiaia Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na cidade de
Pedro Leopoldo, Estado de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a

Portaria nº 191, de 26 de novembro de 1999, que
renova por dez anos, a partir de 16 de junho de 1991,
a per missão outorgada à Rádio Itatiaia Ltda., para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Pedro Leopoldo, Estado de Minas Gerais.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 3:

PROJETO DO DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 328, DE 2000

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri -
men to nº 328, de 2001, de au to ria do Se na -
dor Álva ro Dias, so li ci tan do a tra mi ta ção
con jun ta dos Pro je tos de Lei do Se na do nºs
111, de 2000, e 32, de 2001, por re gu la rem
a mes ma ma té ria.

Em vo ta ção o re que ri men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
Os Pro je tos de Lei do Se na do nºs 111, de 2000,

e 32, de 2001, pas sam a tra mi tar em con jun to.
As ma té ri as vão ao exa me da Co mis são de

Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia e, pos te ri or men te,
da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, em de ci são
ter mi na ti va.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 4:

PROJETO DO DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 329, DE 2000

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri -
men to nº 329, de 2001, do Se na dor Bel lo
Par ga, so li ci tan do a re ti ra da, em ca rá ter de -
fi ni ti vo, do Pro je to de Lei do Se na do nº 371,
de 1999, de sua au to ria.

Em vo ta ção o re que ri men to.

As Srªs e Srs. Se na do res que o apro vam que i -
ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
O Pro je to de Lei do Se na do nº 371, de 1999, vai

de fi ni ti va men te ao Arqui vo.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 5:

REQUERIMENTO Nº 386, DE 2001

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri -
men to nº 386, de 2001, de au to ria do Se na -
dor Mo za ril do Ca val can ti e de lí de res, so li ci -
tan do, nos ter mos do art. 336, in ci so III,
com bi na do com o in ci so III, do art. 338, do
Re gi men to Inter no, ur gên cia para o Pro je to
de Lei do Se na do nº 44, de 2001-Com ple -
men tar, de au to ria do Se na dor Mo za ril do
Ca val can ti, que mo di fi ca a com po si ção do
Con se lho Admi nis tra ti vo da Su pe rin ten dên -
cia da Zona Fran ca de Ma na us – Suframa.

Em vo ta ção o re que ri men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
O Pro je to de Lei do Se na do nº 44, de

2001-Com ple men tar, vai à Co mis são de Cons ti tu i -
ção, Jus ti ça e Ci da da nia, que terá o pra zo até o dia
oito do cor ren te para emi tir pa re cer so bre a ma té ria.

O pro je to cons ta rá da pa u ta da Ordem do Dia da 
Ses são De li be ra ti va Ordi ná ria do dia 9 de agos to, nos 
ter mos do art. 345, in ci so III, do Re gi men to Inter no. 

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Vol ta -
mos à lis ta de ora do res.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ro me ro Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR. Pro -

nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, é com mu i ta
sa tis fa ção que ve nho à tri bu na, como Lí der do Go ver -
no e Se na dor pelo Esta do de Ro ra i ma, para re gis trar
que des de o dia 22 de ju lho, um do min go, a ener gia
de Guri, na Ve ne zu e la, abas te ce a ci da de de Boa Vis -
ta. Esse em pre en di men to cul mi na um ci clo de obras
que teve na sen si bi li da de do Pre si den te Fer nan do
Hen ri que Car do so o gran de pon to de re a li da de para
que pu des se acon te cer e, se Deus qui ser, trans for -
mar, no fu tu ro, o Esta do de Ro ra i ma.

Fico mu i to fe liz em po der fa zer este re gis tro. Pri -
me i ro, por que, como Go ver na dor, le vei a Ele tro nor te
para Ro ra i ma, e gra ças ao seu tra ba lho téc ni co, du -
ran te to dos es ses anos, ela abas te ceu Boa Vis ta, in -
ves tiu no Esta do e, mais que isso, in ves tiu R$55 mi -
lhões na cons tru ção des sa li nha de trans mis são que



traz ener gia da Ve ne zu e la. Gra ças à Ele tro nor te, a
seus téc ni cos e ao pro je to que, apre sen ta do anos
atrás, cons tou do Pla no de Ação da Pro pos ta de Go -
ver no do Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so na
ele i ção de 1994. 

Tam bém na ele i ção de 1994, como can di da to ao 
Se na do por Ro ra i ma, de fen dia eu a cons tru ção da li -
nha de Guri, pois sem pre en ten de mos que tan to na
ques tão ener gé ti ca como na ques tão do abas te ci -
men to de pe tró leo Ro ra i ma es ta va mu i to mais para a
Ve ne zu e la do que para o res tan te do Bra sil.

O Pre si den te Fer nan do Hen ri que acre di tou e
de ter mi nou ao Mi nis té rio de Mi nas e Ener gia, à Ele -
tro nor te e à Ele tro brás que bus cas sem uma so lu ção
para toda a Ama zô nia, so lu ção que pas sa va pelo
apro ve i ta men to do gás na tu ral da Ba cia do So li mões,
pela in ter li ga ção elé tri ca da Ve ne zu e la com o Bra sil e
pela in ter li ga ção de Tu cu ruí-Ma na us com o Ama pá. 

Tudo isso, de ci di do em 1995, foi co lo ca do em
prá ti ca, e ago ra po de mos fa zer o re gis tro que es ta -
mos fa zen do nes ta tar de.

Par ti ci pei do aci o na men to das cha ves na Ele tro -
nor te, no do min go, dia 22. Acom pa nhei pari pas su
essa obra e os in ves ti men tos fe de ra is. Esti ve lá pres ti -
gi an do a ação do Go ver no Fe de ral e da Ele tro nor te.

Qu e ro pa ra be ni zar os Mi nis tros José Jor ge Vas -
con ce los, Ra i mun do Bri to e Ro dolp ho Tou ri nho, pois
as suas ações, jun ta men te com as do Pre si den te da
Ele tro nor te, José Anto nio Mu niz Lo pes, con tri bu í ram
para a re a li za ção des sa obra. Pa ra be ni zo, tam bém, o
povo de Ro ra i ma e re gis tro a nos sa sa tis fa ção por
essa obra que po de rá, no fu tu ro, am pli ar as ba ses do
de sen vol vi men to do Esta do. 

Sr. Pre si den te, so li ci to a V. Exª que trans cre va o
ofí cio en ca mi nha do pela Ele tro nor te que nar ra a his -
tó ria da con cep ção, da exe cu ção e do iní cio des ses
tra ba lhos, a fim de que es ses da dos fa çam par te do
meu pro nun ci a men to. 

Den tro de al guns dias de ve re mos ter a pre sen ça 
do Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so em Boa
Vis ta para, com o Pre si den te da Ve ne zu e la, ina u gu rar 
sim bo li ca men te esse mar co im por tan te para a Ama -
zô nia Oci den tal, que é a in ter li ga ção de Guri com Boa 
Vis ta. 

É im por tan te di zer tam bém que a Ele tro nor te e
a Ele tro brás já es tu dam a in ter li ga ção de Boa Vis ta
com Ma na us, am pli an do a ofer ta de ener gia na ca pi -
tal do Ama zo nas e dan do con di ções para que todo o
Nor te do Bra sil pos sa ser in ter co nec ta do e pos sa ter
um sis te ma elé tri co ple no de con fi a bi li da de. 

Peço, por tan to, a trans cri ção da do cu men ta ção
que aca bei de men ci o nar. 

Mu i to obri ga do.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ROMERO JUCÁ EM SEU
PRONUNCIAMENTO, INSERIDO NOS
TERMOS DO ART. 210 DO REGIMENTO
INTERNO.

Brasília — DF, 6 de julho de 2001

CE GAC 32/2001
O jornalista André Gustavo Stumpf não foi feliz

nas colocações publicadas em sua coluna do último
dia seis de julho, intitulada ”Notícias de um Brasil
distante“, uma vez que os técnicos de Brasília jamais
se opuseram à Interligação Ven e zuela/Brasil. Muito
pelo contrário. Vamos aos fatos

1. A Interligação Elétrica Ven e zuela/Brasil é um
empreendimento do Governo Fed eral e não do
Governo Estadual, sendo o primeiro acordo
binacional do setor elétrico em se tratando de
importação de energia elétrica por sistemas de
transmissão;

2. Os estudos técnicos para a implementação
do referido sistema elétrico são bastante anteriores à
gestão do ex-ministro de Minas e Energia, Rodolpho
Tourinho Neto.

3. Na verdade, tiveram início na década de 80 e
não se encerraram e nem se encerram com a
pequena interligação que será energizada no
próximo dia 12 julho. A diversidade hidrológica en tre
os rios da margem direita do Amazonas e os rios da
bacia do Caroni, na Ven e zuela, é de tal ordem que em 
fu turo próximo levará à construção de um grande
sistema de transmissão que integrará de forma
definitiva os dois países ami gos.

4. No início do governo Fernando Henrique
Cardoso houve a decisão de que o Estado do
Amazonas utilizasse o gás nat u ral como fonte
primária de energia e que o Estado de Roraima fosse
suprido pela energia produzida na Ven e zuela. Após
várias reuniões técnicas houve o entendimento de
que esse aproveitamento se desse até dezembro de
1998.

5. O trecho brasileiro teria condições de estar
concluído até dezembro de 1998, mas como a estatal
venezuelana, Companhia de Eletrificacion del Caroni
C. A. Edelca, não concluiria, como ainda não concluiu
até hoje seu trecho, a Eletronorte concluiu sua parte
no primeiro semestre de 1999;



6. Porém, já em 1994, a Eletronorte
desenvolveu estudo de um sistema de transmissão
ainda maior, interligando Guri a Manaus, passando
por Boa Vista, numa tensão de 500kV;

7. Os estudos de planejamento foram
consolidados em 1996 e descritos no Relatório
”Interligação Elétrica Ven e zuela/Brasil — Definição
do Traçado Preliminar da Rota da LT — Fronteira
(Pacaraima — BV8)/Boa Vista e Locação da
Subestação Boa Vista/230kV;

8. Em 11 de novembro de 1996, foi assinado
acordo em Ca ra cas, do qual participaram a
Eletrobrás, Eletronorte e a Edelca. A Eletronorte
esteve representada pelo diretor-pres i dente, José
An to nio Muniz Lopes e pelo então superintendente de 
Planejamento, José Henrique Machado.

9. Em 1997, pela portaria nº 121, o então
Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica - 
DNAEE , autorizava a Eletronorte a implantar a
Interligação Elétrica Ven e zuela/Brasil, em 230kV e
foram iniciadas, então, as ações para o
aprofundamento dos estudos realizados na fase de
planejamento;

10. Em abril de 1997, em Boa Vista, na presença 
do pres i dente Fernando Henrique Cardoso e do
então pres i dente da Ven e zuela, Rafael Cal dera, o
então ministro de Minas e Energia, Raimundo
Mendes de Brito, o governador Neudo Ribeiro Cam -
pos, o então diretor-pres i dente da Etetrobrás, Firmino 
Ferreira Sampaio, o diretor  pres i dente da Eletronorte,
José An to nio Muniz Lopes, com o testemunho do
senador Romero Jucá e da senadora Marluce Pinto,
foi assinado o ato de autorização para a Eletronorte
lançar os editais de concorrência para os serviços de
topografia e execução das obras civis e montagem
eletromecânica da linha en tre Santa Elena e Boa
Vista;

11. Os estudos topográficos foram realizados
pela Eletronorte no período de 14 de julho a 28 de
agosto de 1997;

12. A partir dai, a obra foi executada pela
Eletronorte e concluída, conforme já dito, em maio de
1999, aguardando desde então a conclusão dos
trabalhos por parte da Edelca, que finalmente se
encerram neste dia 12 de julho;

13. Essa linha vai possibilitar a transmissão de
energia da Ven e zuela para abastecer Roraima até o
ano 2020. A linha tem capacidade de transmissão
para até 200MW de energia firme para Roraima, que
é o consumo estimado para o Estado até o ano de
2020. Trata-se de um sistema de transmissão

binacional, que leva a energia gerada pelo complexo
hidrelétrico de Guri/Macágua, na Ven e zuela, para o
Estado de Roraima, no Brasil, numa extensão de 676
quilômetros. Os investimentos foram da ordem de
R$180 milhões. Desse to tal, os custos do Brasil são
de R$60 milhões e o res tante da Ven e zuela.

14. A trajetória da linha é a seguinte: os 485
quilômetros do trecho venezuelano começam na
subestação de Macágua, na tensão de 400kV até a
subestação Lás Claristas. Neste lo cal, a tensão passa 
para 230kV até a fronteira com o Brasil, próximo à
cidade de Santa Elena de Uairén. O trecho brasileiro,
por sua vez, compreende 191 quilômetros de
extensão e vai da fronteira até Boa Vista, numa
tensão de 230kV. Vale ressaltar que a obra envolveu,
em seu pico de construção, a geração de mais de 400
empregos diretos só no lado brasileiro.

15. O atual parque termelétrico de Boa Vista
possui hoje o dobro da energia necessária ao
atendimento do mercado e permanecerá, instalado e
pronto para operar em complementação ao sistema
de transmissão e como garantia frente a quaisquer
eventualidades que possam ocorrer na
interligaçãoiterligação elétrica Ven e zuela/Brasil;

16. Por tudo o que acima foi demonstrado e que
pode ser confirmado a qualquer tempo na
documentação técnica da Eletrobrás e da
Eletronorte, solicitamos a publicação desta resposta
em sua integra, confiantes que somos da
credibilidade do Correio Braziliense .

Atenciosamente, Alexandre Accioly, As ses sor
de Comunicação Empresarial da Eletronorte.

Senhores Senadores,
É com muita alegria e satisfação que me dirijo a

Vossas Excelências para informar que em poucos
dias, ainda neste mês de julho de 2001, o Brasil
estará recebendo a tão sonhada e desejada energia
elétrica da Ven e zuela, para atendimento ao estado de 
Roraima.

Diante de um fato tão marcante no cenário
nacional e principalmente para o estado de Roraima,
faço uso da palavra para resgatar a história e
ressaltar os eventos ocorridos que nos permitem hoje
vislumbrar o iminente término da fase construtiva de
tão importante projeto.

No dia primeiro de abril de 1995, em reunião
com os nove governadores da Amazônia, na cidade
de Manaus, o Excelentíssimo Senhor Presidente da
República Fernando Henrique Cardoso, com a sua
visão de estadista, determinou que num prazo de 120
dias fosse encaminhada uma decisão contemplando



os empreendimentos que deveriam ser
implementados, visando incentivar a consolidação da 
in fra-estrutura energética na Amazônia Le gal.

Em seguida, por meio da Portaria MME-128, de
2 de maio de 1995, foi designada uma Comissão
constituída por representantes do Ministério das
Minas e Energia, da Eletrobrás, da Eletronorte e da
Petrobras para, no prazo de 90 dias, analisar e
identificar as alternativas mais adequadas quanto aos 
aspectos estratégicos, de desenvolvimento re gional,
técnico-econômico-ambiental e de viabilidade de
implantação, a partir dos seguintes projetos âncoras:

 aproveitamento do gás nat u ral da Bacia do
Solimões na geração termelétrica, nos sistemas
isolados;

• interligação elétrica Ven e zuela/Brasil;
• interligação, via linha de transmissão, da usina 

hidrelétrica de Tucuruí a Manaus com extensão a
Macapá; e

• alternativas convencionais — usinas
hidrelétricas, termelétricas e linhas de transmissão.

As conclusões apresentadas pela citada
Comissão buscaram potencializar os benefícios de
desenvolvimento re gional associados ao projeto do
gás nat u ral amazônico e da integração en tre o Brasil
e a Ven e zuela, recomendando que o atendimento de
energia elétrica aos nove estados da Amazônia Le gal
fosse equacionado a partir das seguintes ações:

- busca do entendimento com os governos
estaduais;

- continuidade das negociações en tre
Eletronorte e Petrobras no sentido de ajustar as
condições técnicas e comerciais do fornecimento de
gás, com formalização de Protocolo de Intenções;

- conclusão das negociações com a Ven e zuela
no sentido de reduzir o preço da energia a ser suprida
na fronteira;

- modelagem da participação privada nos
diversos segmentos envolvidos nos
empreendimentos, incluindo a consolidação e
segmentação dos projetos para fins de licitação;

- identificação das fontes de financiamento para
a participação estatal nos empreendimentos, e
inserção dos projetos recomendados no âmbito da
política integrada do Governo Fed eral para a
Amazônia Le gal, e no Plano Plurianual _ PPA, a ser
aprovado pelo Congresso Nacional.

Visando definir as condições técnicas e
comerciais para compra da energia elétrica da Ven e -
zuela, para suprir as cidades de Manaus e Boa Vista,
foi formada uma comissão composta por técnicos da

Eletrobrás e Eletronorte que, du rante o ano de 1995,
realizaram estudos e negociações que definiram os
custos desta alternativa.

Tendo em vista o valor fi nal proposto para a
venda de energia elétrica pela Ven e zuela, e os custos 
dos investimentos necessários no lado brasileiro,
quando comparados com os menores custos e os
maiores benefícios que seriam proporcionados pela
utilização do gás de Urucu, em par tic u lar, impostos e
geração de empregos no Brasil, decidiu-se encerrar
as negociações referentes a energia da Ven e zuela.

Entretanto, a despeito da recomendação para
utilização do gás nat u ral de Urucu na geração de
energia elétrica nos estados do Acre, Rondônia,
Amapá, margem direita do Amazonas e na cidade de
Manaus, esta alternativa não se aplicava ao estado
de Roraima, pois as restrições à navegabilidade do
Rio Branco para o transporte de gás por barcaças du -
rante o seu período de seca anual, e a grande
distância e o pequeno porte do mercado consumidor
não viabilizariam também um gasoduto para Boa
Vista proveniente de Manaus.

A alternativa então recomendada para o
atendimento energético ao estado de Roraima foi a
expansão da geração termelétrica a derivados de
petróleo em Boa Vista até a construção da usina
hidrelétrica de Cotingo, ou a construção de Linha de
Guri.

Decorrido cerca de um ano, e visando dar
cumprimento à decisão tomada na reunião de 11 de
maio de 1996 da COBAN - Comissão Binacional de
Alto Nível, dos Ministérios das Relações Exteriores
do Brasil e Ven e zuela, de concentrar esforços para
conclusão de um acordo que permitisse estender as
linhas de transmissão venezuelanas ao estado de
Bolívar, sul da Ven e zuela, e ao estado de Roraima, no 
Brasil, abrindo, deste modo, no vas perspectivas de
progresso nessas regiões dos dois países, Eletrobrás 
e Eletronorte retomaram as negociações com a
empresa venezuelana Edelca.

Estas negociações culminaram em um acordo
sobre as condições técnicas e econômicas referentes 
ao suprimento de energia elétrica da Ven e zuela ao
Brasil, estabelecido em 11 de novembro de 1996 em
Ca ra cas, em reunião na qual participaram o
Presidente da Eletrobrás, Firmino Ferreira Sampaio,
e o Presidente da Eletronorte, José An to nio Muniz
Lopes.

As condições negociadas originaram um
Memorando de Entendimentos en tre o Brasil e a Ven -
e zuela celebrado em solenidade no Palácio do
Planalto no dia 6 de fevereiro de 1997 com a presença 



do Excelentíssimo Senhor Presidente da República
Fernando Henrique Cardoso, dos Ministros das
Minas e Energia da Ven e zuela, Erwin Anrieta, e do
Brasil, Raimundo Brito, além dos Presidentes da
Edelca, Efrain Carrera, da Eletrobrás, Firmino
Ferreira Sampaio, e da Eletronorte, José An to nio
Muniz Lopes.

As diretrizes emanadas deste Memorando de
Entendimentos nortearam a celebração em 11 de
abril de 1997 de um contrato de suprimento de
energia elétrica por parte da Edelca a Eletronorte.

A assinatura deste contrato ocorreu em Boa
Vista, na presença dos Presidentes Fernando
Henrique Cardoso, do Brasil, e Rafael Cal dera, da
Ven e zuela, em cerimônia que tive a honra de
participar e na qual foi também assinado o Ato de
Autorização para a Eletronorte lançar os editais de
concorrência para os serviços de topografia e
execução das obras civis e montagem
eletromecânica da linha de transmissão en tre Santa
Elena e Boa Vista.

A partir daí, a obra foi executada pela
Eletronorte e concluída em agosto de 1999
aguardando desde então a conclusão dos trabalhos
por parte da empresa venezuelana Edelca, que
finalmente se encerram neste mês de julho.

Essa interligação vai possibilitar a transmissão
de energia elétrica da Ven e zuela para abastecer
Roraima até o ano 2020. A linha de transmissão tem
capacidade para 200 MW de energia, que é o
consumo estimado para o estado até o ano de 2020.
Este sistema de transmissão binacional, que levará a
energia gerada pelo complexo hidrelétrico de
Guri/Macágua, na Ven e zuela, para o estado de
Roraima, no Brasil, numa extensão de 676
quilômetros, teve investimentos da ordem de US$180
milhões, dos quais U$$55 milhões foram investidos
pela Eletronorte.

Finalizando, gostaria de ressaltar que a
interligação Ven e zuela_Brasil proporcionará a
auto-suficiência de energia elétrica ao estado de
Roraima, e que sua realização só foi possível,
conforme os fatos aqui relatados, graças à firme
atuação do Governo Fed eral através de seus
ministérios e suas empresas, no cumprimento da
diretriz de integração la tino-americana estabelecida
pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso. 

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Amir Lan do, por per mu ta
com o Se na dor Edu ar do Su plicy.

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO. Pro nun cia o
se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, vol to de uma pe re gri na -
ção in ten sa pelo Esta do de Ron dô nia. Ouvi a nos sa
gen te, as suas as pi ra ções, as suas de man das, as
suas an gús ti as, o seu so fri men to, os seus so nhos e
as suas ex pec ta ti vas. 

E so bre tu do nes ta tar de eu que ria abor dar um
tema que tem sido a pe dra de to que da mi nha vida
par la men tar: a ques tão agrá ria. Andan do na re gião
da gran de Ari que mes, na BR-421, sen ti que os pro du -
to res que es tão tra ba lhan do há mais de dez anos não
têm tido do Incra a re cep ti vi da de, não en con tra ram
nele a sen si bi li da de para dar cur so à ti tu la ção da ter ra 
de que tan to ne ces si tam. 

Sr. Pre si den te, acom pa nhei, des de a dé ca da de
70, a ocu pa ção do Esta do de Ron dô nia. Te nho re pe ti -
do e mais uma vez devo di zer para os Ana is des ta
Casa, já que a au to ri da de com pe ten te não tem ou vi -
dos para le var em con ta a voz da que les que es tão
aban do na dos no meio da flo res ta, da que les que não
têm opor tu ni da de de re cla mar a não ser di an te dos
Par la men ta res, das au to ri da des lo ca is, so bre tu do do
pre fe i to e dos ve re a do res, que dão a pri me i ra res pos -
ta às ne ces si da des, às re cla ma ções da gen te que tra -
ba lha na que les con fins, que a Ama zô nia ain da é essa 
vas ti dão, essa re gião lon gín qua, de pá ra mos re mo -
tos, de vas ta so li dão. Ali, in fe liz men te, não há ne nhu -
ma as sis tên cia ao tra ba lha dor ru ral que re ce beu um
pe da ço de ter ra ou a ocu pou es pon ta ne a men te. 

Os ór gãos en car re ga dos da re for ma agrá ria, da
re a li za ção da fun ção so ci al da pro pri e da de, au sen tes
ou dis tan tes, nada fa zem para re a li zar a jus ti ça so ci al, 
que nada mais é do que dar a to dos um pou co do seu
e, no caso es pe cí fi co, dar a to dos aqui lo que é de to -
dos.

Fun da men tal men te, o Esta do de Ron dô nia dis -
põe de mais de 20 mi lhões de hec ta res de ter ras pú -
bli cas, ter ras que de ve ri am ser vir ao par ce la men to fa -
mi li ar, àqui lo que o Esta tu to da Ter ra cha ma de pro pri -
e da de fa mi li ar, que nada mais é que a ter ra ne ces sá -
ria para pro mo ver o de sen vol vi men to eco nô mi co e
so ci al do pro du tor e de sua fa mí lia. No en tan to, vá ri as
áre as de sa pro pri a das não têm re ce bi do tra ta men to
rá pi do e im pe ra ti vo da dis tri bu i ção para os sem-ter ra,
para aque les que fo ram in clu si ve se le ci o na dos e as -
sen ta dos pela Incra. E o que ocor re é que eles não su -
por tam mais essa es pe ra, por que sem o do cu men to
sem o do cu men to de pro pri e da de, não têm aces so ao 
cré di to ru ral, não têm como en con trar no FNO um au -
xí lio, um es tí mu lo em ter mos de in ves ti men tos para
me lho rar a qua li da de de vida no cam po.



Mais uma vez, des ta tri bu na, que ro cha mar a
aten ção do Mi nis té rio do De sen vol vi men to Agrá rio e
do Incra. E aqui faço um pa rên te ses, Sr. Pre si den te,
para di zer que o atu al Pre si den te do Incra, Pro cu ra -
dor de car re i ra, co nhe ce pro fun da men te a ques tão
agrá ria do Bra sil e de Ron dô nia. Esti ve com ele re cen -
te men te so li ci tan do pro vi dên ci as e devo re gis trar que
os pri me i ros pas sos, ain da sem a con se qüên cia prá ti -
ca e efe ti va, co me çam a ser da dos. Enfim, o Pre si -
den te do Incra se mo vi men ta para dar uma so lu ção
aos pro ble mas da re gião que com pre en de a BR-421.

Mas, en quan to isso não acon te ce, mi lha res e
mi lha res de agri cul to res nos têm so li ci ta do essa in ter -
me di a ção, como Par la men tar Fe de ral, a fim de que
essa ma té ria seja re sol vi da, a fim de que se pos sa dar 
cur so à ti tu la ção, para que o agri cul tor te nha se gu ran -
ça, aces so ao cré di to e a cer te za de que aque la ter ra
será sua em de fi ni ti vo.

O Sr. Ca sil do Mal da ner (PMDB – SC) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – Com mu i to 
pra zer, con ce do o apar te a V. Exª.

O Sr. Ca sil do Mal da ner (PMDB – SC) – No bre
Se na dor, que ro ali nhar-me a essa pre o cu pa ção de V.
Exª. Não é de hoje que V. Exª as su me a tri bu na para
apre sen tar suas pre o cu pa ções com re la ção às pes -
so as que sen tem uma cer ta in se gu ran ça quan to ao
seu di re i to à ter ra e ao tra ba lho no Esta do de Ron dô -
nia. E, quan do se fala no povo de Ron dô nia, fala-se
tam bém em mi lha res de ca ta ri nen ses que lá es tão e
que para lá fo ram e em ou tros tan tos que que rem des -
bra var o Bra sil, bus can do um pe da ço de ter ra para
pro du zir. V. Exª sin te ti za mu i to bem essa an si e da de
que exis te em Ron dô nia e no Bra sil. Nós, no nos so
Esta do, te mos uma pre o cu pa ção mu i to gran de com
os pe que nos pro pri e tá ri os, que, ama nhã, po de rão ser 
os sem-ter ra. V. Exª, que ca mi nhou e pe re gri nou pelo
seu Esta do du ran te o mês de ju lho, traz, ago ra, essa
pre o cu pa ção a todo o Bra sil. É mu i to im por tan te a re -
fe rên cia que V. Exª faz ao fato de o Pre si den te do
Incra es tar co me çan do a se mo ver em re la ção a essa
ques tão. E nin guém me lhor do que V. Exª, que co nhe -
ce essa ques tão a fun do, pal mo a pal mo, para tra zer
esse caso ao co nhe ci men to de to dos nós e de todo o
Bra sil. Cum pri men to V. Exª.

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – No bre Se -
na dor, agra de ço a V. Exª pelo seu bri lhan te apar te.
Pre ci sa mos da so li da ri e da de do Bra sil para re sol ver -
mos um pro ble ma que ain da apre sen ta con tor nos de
so lu ção. Tal vez ama nhã isso seja im pos sí vel. Por que, 
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res? Por que co me -

ça a acon te cer uma or ga ni za ção, le gí ti ma no meu en -
ten der, em ra zão da ine fi ciên cia e da pas si vi da de do
Po der Pú bli co, em lo ca is onde a re vol ta co man da as
ações. E aí, Sr. Pre si den te, não ha ve rá mais uma so -
lu ção pa cí fi ca, mas uma so lu ção con fli ti va, uma so lu -
ção que co me ça pela in va são.

Qu an do a ter ra é abun dan te, fér til e da di vo sa –
e po de ria sa ci ar a fome dos sem-ter ra, que que rem
um pe da ço de chão para plan tar –, te mos essa opor -
tu ni da de, Sr. Pre si den te, de re sol ver es sas ques tões.
Mas, en quan to isso não acon te ce, as ter ras pú bli cas
são in va di das em gran des por ções, as áre as, em vez
de te rem uma des ti na ção so ci al, são apos sa das pe -
los gran des gru pos pri va dos. E o Incra aca ba ti tu lan do 
es sas pos ses à luz de uma le gis la ção que re al men te
pre mia e dá uma re com pen sa ao pi o ne i ro. Mas che -
gou ao fim o pi o ne i ris mo. Ago ra é a hora de dar uma
des ti na ção so ci al ao solo ron do ni en se. Não po de mos
mais ad mi tir es sas in va sões em gran des áre as, que
re al men te for mam o la ti fún dio. Qu e re mos, sim, a dis -
tri bu i ção par ce lá ria da ter ra. E é essa dis tri bu i ção em
ter mos de pro pri e da de fa mi li ar que pos si bi li ta a jus ti -
ça so ci al e gera a opor tu ni da de, como eu dis se, de
que cada um te nha o que é seu.

Essa gen te trans for mou Ron dô nia num cur to
es pa ço de tem po, afe i ço ou a pa i sa gem à ima gem e
se me lhan ça do ho mem, deu, com as mãos cri a do ras,
esse pas se de má gi ca, trans for man do aque la re gião
em um jar dim flo ri do da pro du ção. É essa gen te que
tra ba lha e cria, que vai ama nhan do o chão, in cor po -
ran do o tra ba lho ao solo e, con se qüen te men te, trans -
for man do a pa i sa gem numa re la ção mais har mo ni o -
sa en tre o ho mem e a ter ra.

Por isso, é che ga da a hora de di zer que pre ci sa -
mos aten tar para essa re a li da de, por que es ta mos
rom pen do os li mi tes da to le rân cia. Se não se fi zer
isso com ur gên cia, tal vez, ama nhã, os con fli tos de
Co rum bi a ra e de Ca ra jás se re pe ti rão. Essa é a re a li -
da de atroz que não con se gui mos, de ma ne i ra al gu -
ma, mo di fi car, ne nhu ma pa lha, ne nhu ma vír gu la,
ape sar de mu i tas ve zes ter mos fa la do so bre isso ao
lon go de nos sa vida par la men tar, ape sar de ter mos
lar ga ex pe riên cia e de co nhe cer mos a si tu a ção ter ri -
to ri al do Bra sil e de Ron dô nia como a pal ma da mi nha 
mão.

Há uma his tó ria ter ri to ri al que é pre ci so co nhe -
cer. Um Mi nis tro da Re for ma Agrá ria tem que sa ber a
ori gem das ter ras des te País, tem que sa ber o que fa -
zer com esse pa tri mô nio pú bli co, com esse pa tri mô -
nio que per ten ce ao povo.

No en con tro com o lí der das Li gas Cam po ne -
sas, fa la va eu que tal vez ti vés se mos que cons ti tu ir a



Bri ga da para a de fe sa da ter ra do povo, da ter ra pú bli -
ca. Não é mais pos sí vel de i xar isso à sa nha das gran -
des in va sões, en quan to o pe que no pro du tor, aque le
que quer ape nas um pe da ço de ter ra onde pos sa as -
sen tar sua fa mí lia, não en con tra opor tu ni da des.

É esse con fron to en tre o for te e o fra co, en tre a
for ça e a fra que za, que não pode con ti nu ar, por que a
ten dên cia é de que o pe que no agri cul tor per ca em to -
das as si tu a ções.

Por isso, nós da Ama zô nia te mos, sim, res pon -
sa bi li da de com o meio am bi en te, mas te mos uma res -
pon sa bi li da de ain da ma i or com o ho mem que está lá
para fa zer o Bra sil, essa imen si dão ain da ina bi tá vel.

O Sr. Ade mir Andra de (PSB – PA) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – Ouço V.
Exª com mu i to pra zer.

O Sr. Ade mir Andra de (PSB – PA) – O pro ble -
ma de Ron dô nia é um pro ble ma de todo o Nor te bra -
si le i ro, e cre io, no bre Se na dor, que esse seja até um
pro ble ma do Bra sil. O Mi nis té rio da Re for ma Agrá ria e 
o Incra, des de que o Go ver no ci vil as su miu, com o
Pre si den te José Sar ney e com to dos os ou tros que o
se gui ram – o Ge tat foi cri a do pela di ta du ra mi li tar e ti -
nha uma ação mu i to con sis ten te no pro ces so de le ga -
li za ção e le gi ti ma ção de pro pri e da des –, pra ti ca men -
te de i xa ram de exis tir no que se re fe re à le gi ti ma ção
da pro pri e da de de quem uti li za a ter ra. A de sor ga ni -
za ção é to tal e ab so lu ta. Ima gi no que há mais de dez
anos o Go ver no Fe de ral não con ce de um tí tu lo de ter -
ra no Bra sil. São pe que nos e mé di os pro pri e tá ri os
que es tão na ter ra há apro xi ma da men te 20 anos. O
Incra já fez vis to ria, já iden ti fi cou o ta ma nho da pro pri -
e da de, já ma pe ou, já fez tudo, e o Go ver no per sis te
em não en tre gar o do cu men to da ter ra ao pro pri e tá -
rio, em não le gi ti mar a pro pri e da de da ter ra. A de sor -
ga ni za ção é to tal e ab so lu ta, e é essa de sor ga ni za -
ção que gera o con fli to: a ocu pa ção pelo pe que no e
tam bém pelo gran de pro pri e tá rio. Obser vem o caso
da CR Alme i da. O dono da re fe ri da em pre sa, que se
en con tra no Esta do do Pará, con se guiu uma do cu -
men ta ção e, hoje, pelo me nos, tem a pos se de sete
mi lhões de hec ta res de ter ra. Um úni co ci da dão pos -
sui uma área de sete mi lhões de hec ta res! Por tan to, o 
Incra está acé fa lo. O Mi nis té rio da Re for ma Agrá ria
age aqui e ali sob pres são para le ga li zar, para de sa -
pro pri ar um imó vel, mas não con ce de o do cu men to
ao as sen ta do. A si tu a ção con ti nua mu i to ir re gu lar,
mu i to di fí cil, não per mi tin do que haja de sen vol vi men -
to. Não se per mi te que o ci da dão te nha a cer te za de
que aque le pe da ço de ter ra é seu, de que ali ele vai

per ma ne cer, cres cer, de sen vol ver-se e cons ti tu ir fa -
mí lia. Ele não tem se gu ran ça al gu ma nes se sen ti do, o 
que gera o con fli to en tre o gran de e o pe que no pro pri -
e tá rio, por que o gran de quer a ter ra, e o pe que no a
quer mais ain da. Por tan to, não sei por que o Go ver no
não des ti na re cur sos para esse fim. Não sei se essa é
ape nas uma de ci são po lí ti ca ou se há tam bém fal ta
de re cur sos. O Incra não tem di nhe i ro ne nhum. O di -
nhe i ro des ti na do ao Mi nis té rio da Re for ma Agrá ria é
in sig ni fi can te. Os re cur sos des ti na dos às cen te nas de 
as sen ta men tos que o Go ver no pro pa gan de ia es tão
atra sa dos, as sim como es tão atra sa dos os re cur sos
des ti na dos ao fo men to e à ali men ta ção. Está tudo
atra sa do! Está um caos ge ne ra li za do a ques tão da
dis tri bu i ção de ter ra no nos so País. Essa ques tão não
é ape nas de Ron dô nia, mas de todo o Nor te do nos so 
País. Esse Go ver no não tem po lí ti ca para co i sa al gu -
ma. É um Go ver no que só se pre o cu pa em pa gar dí vi -
das, e os pro ble mas con ti nu am na nos sa re gião. O
povo é que paga o pato. E re cru des ceu a vi o lên cia.
Re cen te men te, tem ha vi do mu i tas mor tes de li de ran -
ças sin di ca is na nos sa re gião, por que um con fli to sem 
a in ter fe rên cia do Go ver no per mi te que os gran des e
os pe que nos pro pri e tá ri os se en fren tem so zi nhos. Na
ver da de, quem está le van do des van ta gem é o pe que -
no tra ba lha dor ru ral. Des sa for ma, eu me somo à ma -
ni fes ta ção de V. Exª. Cre io que esta Casa pode dar
um je i to nes sa si tu a ção. É só mu dar o Orça men to e
des ti nar mais re cur sos para os Mi nis té ri os que es tão
li ga dos aos in ves ti men tos, para o Mi nis té rio que está
li ga do à ter ra. Deve-se tam bém te i mar com o Go ver no 
no sen ti do de não se ge rar esse su pe rá vit pri má rio
ab sur do. Não se pode per mi tir que o Go ver no pen se
ape nas em pa gar dí vi das, se jam elas in ter nas ou ex -
ter nas, o que está le van do o País a essa si tu a ção que
V. Exª abor da. To dos nós, jun tos, po de mos fa zer algo.
La men ta vel men te, a ma i o ria se omi te no que con cer -
ne à res pon sa bi li da de de mu dar os fa tos. Mu i to obri -
ga do.

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – Qu e ro
agra de cer o apar te de V. Exª, que re tra ta a si tu a ção
do Pará e de toda a Re gião Nor te. Não há dú vi das de
que ou tras va riá ve is de vem ser con si de ra das, como
traz ago ra à lide V. Exª.

Infe liz men te, o que me pre o cu pa é o des ca so
pelo pa tri mô nio pú bli co. O mo de lo li be ral, essa idéia
de que a co i sa pú bli ca é des pre zí vel, tam bém aca bou
con ta mi nan do o pa tri mô nio fun diá rio do País.

Sr. Pre si den te, quan do fo mos para lá, em 1970,
como ad vo ga dos do Incra, dis cri mi nar as ter ras pú bli -
cas, cu i da mos de bus car a for ma ção ter ri to ri al, as ca -
de i as de cada imó vel, para se po der di zer que isso foi



cor re ta men te des ta ca do do pa tri mô nio pú bli co e ti nha 
uma ori gem do mi ni al boa, só li da, hí gi da. Os ou tros
imó ve is, que ti nham uma ca de ia fic ta, fal sa, pro cu ra -
mos anu lá-los, in clu si ve ju di ci al men te. E o fi ze mos
com êxi to: mi lhões e mi lhões de hec ta res fo ram res -
ga ta dos ao pa tri mô nio pú bli co, so bre tu do pelo com -
pro mis so so ci al com aqui lo que o Esta tu to da Ter ra
de ter mi na e com toda a le gis la ção agrá ria do Bra sil.

Mas, in fe liz men te, nes te mo men to, há des ca so,
des pre zo. E, como dis se V. Exª, os con fli tos au men -
tam. Eu po de ria ci tar aqui um con fli to de ter ra que ocor -
reu re cen te men te em Ja ci lân dia, onde fo ram eli mi na -
das oito vi das. Pe que nos pro du to res que pre ten di am
ocu par a ter ra fo ram cha ci na dos. A im pren sa não re -
gis trou o fato. E, in fe liz men te, o que, nes te País, a im -
pren sa não re gis tra não exis te. Então, su cum be-se na
ig no rân cia e na ine xis tên cia, como se nada ti ves se
acon te ci do. Mas isso é co mum, como me con tou o de -
le ga do de Bu ri tis. Lá, toda se ma na, um ou dois cor pos
são sa cri fi ca dos nos con fli tos de ter ra, e a Po lí cia com -
pa re ce ape nas para la vrar o cor po de de li to.

Essa é a re a li da de bru tal e in sen sí vel. E nin -
guém co men ta a res pe i to dos cri mes, por que todo
mun do tem medo até de di zer o que acon te ce. Assim,
vão-se su ce den do as mor tes, e pode-se di zer que
vão au men tan do as cru zes vir tu a is, uma vez que es -
sas pes so as são se pul ta das sob o man to im pla cá vel
da flo res ta. Mu i tas ve zes nem en con tram uma cam pa
para in di car a úl ti ma mo ra da.

Sr. Pre si den te, por isso, te nho re pe ti do essa
ques tão. Nes te mo men to, pre ci sa mos de um es for ço
co mum, de uma ta re fa que vá além dos re pre sen tan -
tes de Ron dô nia e da Re gião Nor te, que una todo o
cor po le gis la ti vo, por que ama nhã, tal vez, se re mos
no va men te sur pre en di dos com no vos atos e con fron -
tos. Em Ron dô nia, há ter ra para ser dis tri bu í da, há ter -
ra que, in clu si ve, foi de sa pro pri a da e paga e que não
tem a des ti na ção cor re ta, con for me de ter mi na a lei.

É im por tan te di zer que lu ta mos mu i to pela fun -
ção so ci al da pro pri e da de. E o fi ze mos quan do éra -
mos ad vo ga dos do Incra, na Jus ti ça e na ela bo ra ção
le gis la ti va. Ago ra, o que se per ce be é o des pre zo pelo 
pa tri mô nio que é do povo, por aqui lo que po de ria ser
des ti na do ao povo sem ma i o res ne ces si da des de
gas tos, sem ne nhu ma ou tra de ter mi na ção a não ser a 
von ta de de fa zer a re for ma agrá ria, a von ta de de dar à 
ter ra uma fun ção so ci al, dis tri bu in do-a àque les que
que rem plan tar.

Enquan to isso, os acam pa men tos se agi gan -
tam, a mi sé ria gras sa no cam po. E aque les que fo ram
para ali para ter um pe da ço de ter ra en con tram-se
frus tra dos.

Sr. Pre si den te, devo dar um tes te mu nho. Qu an -
do ad vo ga do do Incra, na dé ca da de 70, lem bro-me
de que era en tão Mi nis tro da Re for ma Agrá ria Mou ra
Ca val can te. Lá os co lo nos que re ce bi am os pri me i ros
tí tu los, olhan do-os, cho ra vam, por que ali não es ta va
ape nas o tí tu lo de fi ni ti vo da ter ra, mas o tí tu lo de al for -
ria, o tí tu lo de li ber da de, pois não se ri am mais tan gi -
dos pela pata do gado, nem pe las ar mas dos pis to le i -
ros. Se ri am li vres para ter os pés na ter ra de ma ne i ra
de fi ni ti va.

Ali nas ce ram os fi lhos, Sr. Pre si den te. Ali do ma -
ram a sel va, ma ta ram os mos qui tos. Mor re ram mu i tos 
nes se em ba te en tre a ma lá ria e a po pu la ção, mas ali
nas ce ram os fi lhos e as es pe ran ças. Ali es tão os seus 
amo res. Ali, so bre tu do, está a vida des sa gen te.

Sr. Pre si den te, as so ma mos a esta tri bu na para
tra zer des se povo es que ci do, aban do na do à pró pria
sor te, uma voz que já não tem for ça para che gar a lu -
gar ne nhum, por que o que se en de re ça a eles é um
des fe cho trá gi co: o des fe cho do aban do no, do des ca -
so e da des gra ça.

O Sr. Edu ar do Si que i ra Cam pos (PFL – TO) –
Se na dor Amir Lan do, V. Exª me per mi te um apar te?

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – Ouço V.
Exª com mu i to pra zer.

O Sr. Edu ar do Si que i ra Cam pos (PFL – TO) –
Se na dor Amir Lan do, noto que V. Exª está por con clu ir 
esse im por tan te dis cur so. Cons tan te men te, V. Exª
traz ao Ple ná rio essa im por tan te dis cus são, que é co -
mum à nos sa re gião. Esse pro ble ma não de i xa de ser
vi vi do por toda a Re gião Nor te, onde se in clui o To -
can tins. Espe ra mos que V. Exª, ao abor dar, no va men -
te, este tema im por tan te no re i ní cio dos nos sos tra ba -
lhos, pos sa sen si bi li zar as nos sas au to ri da des para
re giões tão pro du ti vas como a nos sa, que fa zem par -
te des te Bra sil das Tor de si lhas, que ain da não foi ocu -
pa do, mas que já tem dono. Esse tipo de ocor rên cia
na nos sa re gião tem sido uma das prin ci pa is ca u sas
para o atra van ca men to do de sen vol vi men to das nos -
sas ter ras fér te is. Por tan to, eu gos ta ria de de i xar esse 
re gis tro em nome da po pu la ção do nos so Esta do,
que, cer ta men te, ouve V. Exª, con cor da e es pe ra que,
ao tra zer este as sun to ao Ple ná rio, V. Exª sen si bi li ze
as au to ri da des para este tão gra ve pro ble ma.

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – No bre Se -
na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos, V. Exª en ri que ce
meu dis cur so e mos tra que esse pro ble ma é uni ver -
sal. Não ha bi ta mos o mes mo vale, mas vi ve mos o
mes mo dra ma fun diá rio. Co nhe ço re la ti va men te bem
a si tu a ção fun diá ria do To can tins, pois, como ad vo ga -
do do Incra, no meu tem po, par ti ci pa mos do pro ces so 



de dis cri mi na ção que se re a li za va tam bém na que les
er mos mais re mo tos do en tão Esta do de Go iás. 

Hoje ve mos essa pre o cu pa ção para que se dê à 
ter ra des ti na ção so ci al. So bre tu do por que na que la re -
gião ha via tam bém mu i tas ter ras de vo lu tas, mu i tas
ter ras pú bli cas, cer ta men te essa des ti na ção se pro -
ce deu vi san do a dar a mu i tos a chan ce para plan tar.
Foi o que acon te ceu em Ron dô nia.

Fi ze mos, na que le Esta do, uma ex pe riên cia de
co lo ni za ção que re pu to tí pi ca da re for ma agrá ria, por -
que al te ra mos a tes si tu ra fun diá ria, o sis te ma de te -
nên cia da ter ra, dan do e dis tri bu in do ter ra àque les que
vi nham de to dos os re can tos do Bra sil, de Go iás, do
Pará, do Rio Gran de do Sul, de San ta Ca ta ri na, do Pa -
ra ná, de Mato Gros so, do Nor des te, de Mi nas, do Espí -
ri to San to. Po de ría mos aqui ar ro lar to das as uni da des
da Fe de ra ção, que con tri bu í ram com os seus con tin -
gen tes que ali che ga vam, re pi to mais uma vez, de pa -
ne las va zi as, com o es tô ma go fa min to, com os fi lhos
nos bra ços, que não en con tra vam can ti gas se não o
cho ro, mas, so bre tu do, com es pe ran ça no co ra ção.

Foi com isso que nos sen si bi li za mos e pro cu ra -
mos com ba ter o la ti fún dio, pois os che gan tes ti nham
fome de ter ra. Irrom pe mos, en tão, os cer ca dos da ex -
clu são, para dar a eles um tra to de ter ra para plan tar.
E hoje, vê-se que essa gen te está cada vez mais de -
pri mi da, sem pers pec ti va, qua se de sis tin do e vol tan -
do, per ce be-se que a pres são am bi en ta lis ta está im -
pe din do o de sen vol vi men to do Esta do de Ron dô nia,
por que a Me di da Pro vi só ria nº 21-66, de que vou tra -
tar em ou tra opor tu ni da de, pro í be a ex plo ra ção, em
mais de 20%, das ter ras da Ama zô nia. Essa gen te,
que foi para lá há 20 anos, obri ga da, in clu si ve, a der -
ru bar até 50% do lote que re ce beu, obri ga da a fazê-lo 
para re ce ber a ti tu la ção de fi ni ti va, ago ra tor nou-se
de lin qüen te eco ló gi ca. Para ob ter o em prés ti mo do
FNO – e que ro lan çar aqui o meu pro tes to –, por in ter -
mé dio do ór gão exe cu tor, o Basa, é pre ci so aver bar
80% da co ber tu ra flo res tal. E quem não tem mais co -
ber tu ra flo res tal de 80%, já que era obri ga tó ria a der -
ru ba da de 50% de cada lote? Quem não tem mais
pre ci sa re flo res tar. Isso é im pos sí vel. Nin guém vol ta
às ro das do pas sa do. Nin guém pode res ga tar o gê ne -
sis, por que ele se foi no con tex to do uni ver so. Não se
pode vol tar ao prin cí pio quan do se está em um es tá -
gio adi an ta do de de sen vol vi men to e de ex plo ra ção
das ter ras.

Hoje, o que se quer é o re tor no, a de so cu pa ção
da Ama zô nia. Isso nós não po de mos con ce ber, por -
que, se ti ves sem co ra gem, que, an tes, de cre tas sem o 
des pe jo. Mas, para isso acon te cer, Sr. Pre si den te – já
dis se aqui cer ta vez –, an tes dis so, ar ran cai, ar ran cai,

se pu de rem, do nos so pe i to o co ra ção, por que ja ma is
va mos aban do nar a ter ra, que não é nos sa, que é dos
nos sos fi lhos, da que les que nos vão su ce der. A ter ra
é um bem so ci al, um fa tor da pro du ção, e, como tal,
não po de mos per mi tir esse re tro ces so. Por isso, tra -
go, des ta tri bu na, a mi nha so li da ri e da de ao povo de
Ron dô nia, ao povo do Bra sil, so bre tu do ao povo que
ocu pa as ter ras de todo o Nor te bra si le i ro.

Sr. Pre si den te, é di fí cil de fen der só com pa la -
vras a vida, so bre tu do quan do é essa que se vê,
como di ria o po e ta João Ca bral de Melo Neto. Digo
que vi e mos, tal vez, com as nos sas pa la vras, de vol ver, 
sim, a es pe ran ça para essa gen te que fez Bra sil
aque les pá ra mos re mo tos.

Du ran te o dis cur so do Sr. Amir Lan do
o Sr. Edi son Lo bão, 1º Vice-Pre si den te, de i -
xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da
pelo Sr. Mo za ril do Ca val can ti, 4º Se cre tá rio.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO) – Sr. Pre si den te, so li ci to a V. Exª que me con ce da
a pa la vra, no mo men to opor tu no, para uma co mu ni -
ca ção de Li de ran ça, con for me dis põe o Re gi men to
Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – V. 
Exª po de rá, como Lí der, fa lar a qual quer mo men to. Se 
o de se jar ago ra, V. Exª está com a pa la vra.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO. Como Lí der, pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem
re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs  e Srs. Se na -
do res, du ran te o re ces so par la men tar, vi si tei vá ri as
re giões do meu Esta do.

Qu e ro me con gra tu lar-me com o povo to can ti -
nen se, pois se apro xi ma o dia 5 de ou tu bro, quan do
ha ve rá uma sé rie de gran des ina u gu ra ções, que não
es tão res tri tas à nos sa re a li da de to can ti nen se. Esti ve
vi si tan do as obras da fer ro via Nor te-Sul. Ina u gu ra re -
mos, no dia 5 de ou tu bro, na im por tan te fer ro via que
sai do Ma ra nhão e aden tra o solo to can ti nen se, a
pon te so bre o rio To can tins. Ina u gu ra re mos, tam bém,
a usi na hi dre lé tri ca Luís Edu ar do Ma ga lhães, exa ta -
men te num mo men to em que o País cla ma por ge ra -
ção nova de ener gia, bem como, na ci da de que mais
cres ce nes te País, o Ae ro por to Inter na ci o nal de Pal -
mas, o mais cen tral de to dos os ae ro por tos bra si le i -
ros, uma al ter na ti va para a re dis tri bu i ção de car gas
em todo o ter ri tó rio bra si le i ro de vi do à sua po si ção es -
tra té gi ca, e, por fim, o Ter mi nal Ro do viá rio de Pal mas.

Te mos, Sr. Pre si den te, uma sé rie de ro do vi as
im por tan tes, pa vi men ta das, li gan do-nos ao Nor des te, 
ao Pará, à re gião Sul do nos so País, to das ve i as de



ar ti cu la ção que hão de aque cer ain da mais a eco no -
mia to can ti nen se.

Sr. Pre si den te, é com mu i to oti mis mo que tra go
es sas no tí ci as ao Ple ná rio des ta Casa, prin ci pal men -
te por que, es pe ci fi ca men te na ques tão da ge ra ção de 
ener gia elé tri ca, te re mos uma ina u gu ra ção im por tan -
te, em uma mo da li da de que não cus tou aos co fres
pú bli cos ne nhum in ves ti men to; bas tou que usás se -
mos do po der de atra ção de ca pi ta is pri va dos ex ter -
nos. Assim foi vi a bi li za do o pro ces so de cons tru ção
da usi na Luís Edu ar do Ma ga lhães, a úni ca usi na hi -
dre lé tri ca bra si le i ra cons tru í da em me nos de qua tro
anos. To das as de ma is fo ram cons tru í das em mais de
dez anos, ten do suas obras pa ra li sa das, di fi cul da des, 
cus tos ele va dos e, de po is, a pri va ti za ção. E aí, Sr.
Pre si den te, te nho que con cor dar que não é ace i tá vel
cons tru ir com re cur sos pú bli cos, com os pre ços que
nós co nhe ce mos, com a de mo ra com que já nos
acos tu ma mos, para, de po is, en tre gar mos à ex plo ra -
ção pri va da. Mas en ten do ser sa u dá vel, na di fi cul da -
de de ob ten ção de re cur sos pú bli cos para in ves ti men -
to, que se atra ia o ca pi tal pri va do, como foi fe i to no
nos so Esta do.

Qu e ro fi na li zar, Sr. Pre si den te, di zen do que es -
ta mos em uma luta de mu i tos anos com re la ção à fer -
ro via Nor te-Sul. Essa fer ro via foi tema de de ba te em
di ver sos se mi ná ri os in ter na ci o na is, dada sua po si ção 
es tra té gi ca de ar ti cu la ção da nos sa re gião com as de -
ma is re giões bra si le i ras. Te mos, ao lon go da ro do via
Be lém—Bra sí lia um trans por te ab sur da men te caro e
in viá vel para a tro ca das nos sas mer ca do ri as, para a
ar ti cu la ção en tre in su mos e para a ex por ta ção dos
nos sos bens, fe i ta, hoje, por essa op ção ab sur da pelo 
trans por te ro do viá rio.

Por ser a Fer ro via Nor te-Sul fun da men tal, por já
ter o se tor pri va do de mons tra do in te res se no as sun to, 
que já foi de ba ti do, in clu si ve, no Ban co Mun di al, por
exis tir uma equa ção pron ta que mos tra não ser mais
ne ces sá rio ne nhum cen ta vo de re cur so pú bli co para
a con clu são das obras, peço ao Go ver no Fe de ral, de -
fi ni ti va men te, que en vie para o Con se lho Na ci o nal de
De ses ta ti za ção esse pro ces so da fer ro via Nor te-Sul.
Pre ci sa mos apro ve i tar esse de se jo do ca pi tal pri va do
de in ves tir nes ta im por tan te obra, para de so ne rar os
co fres pú bli cos e para per mi tir que a nos sa re gião es -
te ja de fi ni ti va men te in te gra da aos gran des mer ca dos.

O To can tins não pre ten de mais ser ape nas um
ex por ta dor das suas ma té ri as-pri mas. Qu e re mos a
in dus tri a li za ção. Para isso, faz-se ne ces sá rio a con -
clu são das obras da Fer ro via Nor te-Sul, por que a soja 
pro du zi da no To can tins em gran de quan ti da de já che -

ga aos por tos bra si le i ros per den do com pe ti ti vi da de,
em fun ção do trans por te ro do viá rio.

Sr. Pre si den te, não há quem não pos sa com pre -
en der a im por tân cia da Fer ro via Nor te-Sul. Che ga a
ser co men ta do no nos so Esta do, na nos sa re gião,
que exis tem in te res ses ma i o res, con trá ri os à vi a bi li -
za ção des sa obra, prin ci pal men te em fun ção da soja
bra si le i ra – to can ti nen se e mato-gros sen se – e de ter -
mos as me lho res ter ras, as me lho res con di ções.
Esta mos pro du zin do em gran de quan ti da de, mas es -
ta mos per den do de vi do ao fa mo so Cus to Bra sil e,
prin ci pal men te, ao trans por te ro do viá rio.

Sr. Pre si den te, a Fer ro via Nor te-Sul per mi ti rá
que a soja e os de ma is pro du tos che guem ao Por to
de Ita qui, no Ma ra nhão, com pre ços im ba tí ve is no
mer ca do in ter na ci o nal.

Por isso, con cla mo o Go ver no para que, de uma
vez por to das, sol te as amar ras, au to ri zan do que a
Fer ro via Nor te-Sul seja cons tru í da pelo ca pi tal pri va -
do ou pelo re cur so pú bli co e não per mi tin do que fal te
mais di nhe i ro para essa obra.

O Sr. Pe dro Piva (Blo co/PSDB – SP) – Con ce -
de-me V. Exª um apar te?

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO) – Ouço o apar te do Se na dor Pe dro Piva.

O Sr. Pe dro Piva (Blo co/PSDB – SP) – Se na dor
Edu ar do Si que i ra Cam pos, o seu dis cur so é mu i to
apro pri a do. Num mo men to di fí cil por que pas sa esta
Casa, V. Exª vem ao ple ná rio para fa lar de algo po si ti -
vo, do Esta do de To can tins, um Esta do vi to ri o so que
vem se afir man do como um dos mais pro gres sis tas
Esta dos bra si le i ros. A Fer ro via Nor te-Sul, que V. Exª
ago ra de fen de, é um an se io an ti go. V. Exª sabe das di -
fi cul da des por que pas sou o ide a li za dor e o pre cur sor
des sa Fer ro via, o Sr. Olacyr de Mo ra es, que per deu
gran de par te da sua for tu na nes se so nho que que ria
ver re a li za do. Con cor do com V. Exª quan do fala que,
por meio do Po der Pú bli co ou do po der pri va do, de
qual quer ma ne i ra, essa obra deve ser re a li za da. Mato 
Gros so, To can tins, Go iás, o País in te i ro só po de rá ser
um ver da de i ro país quan do for in ter li ga do por es tra -
das de fer ro e de ro da gem, quan do cons tru ir mos uma 
ma lha que per mi ta que to dos os Esta dos se jam igua is 
e que te nham todo o pro gres so pos sí vel no que se re -
fe re à sua in fra-es tru tu ra de trans por te. Se na dor Edu -
ar do Si que i ra Cam pos, pa ra be ni zo V. Exª por que, no
dia de hoje, uma data mu i to fe liz para o Esta do de To -
can tins, o seu Go ver na dor faz anos. É o ani ver sá rio
do Go ver na dor do Esta do de To can tins, Si que i ra
Cam pos, a quem tive o pra zer de te le fo nar, mas não
lhe con se gui fa lar, por es tar S. Exª num go ver no iti ne -



ran te pelo in te ri or do Esta do. Nes te ple ná rio, trans mi -
to por in ter mé dio de V. Exª, fi lho do Go ver na dor e bri -
lhan te Se na dor, os meus vo tos de pa ra béns, de sa ú -
de e de fe li ci da des ao Go ver na dor Si que i ra Cam pos e 
a seu Esta do.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO) – Agra de ço, Se na dor Pe dro Piva, pelo ca ri nho de
V. Exª para com o nos so Esta do, para com o nos so
Go ver na dor.

É ver da de, Sr. Pre si den te, hoje, além de ser ani -
ver sá rio do Go ver na dor Si que i ra Cam pos, a his tó ri ca
ci da de de Arra i as, no ex tre mo sul do nos so Esta do,
está com ple tan do 261 anos de exis tên cia. Por esse
mo ti vo, o Go ver na dor Si que i ra Cam pos trans fe riu o
Go ver no para Arra i as e trans for mou-a na ca pi tal do
nos so Esta do para a data de hoje, nes sa co me mo ra -
ção his tó ri ca.

É re al men te im por tan te mos trar mos essa po si -
ção es tra té gi ca do nos so Esta do, a sa ú de fi nan ce i ra
em que se en con tra o Esta do do To can tins, que cres -
ce a uma taxa mu i to aci ma da taxa na ci o nal, que está
ab so lu ta men te en ca i xa do na Lei de Res pon sa bi li da -
de Fis cal. Não te mos ex ces so de fun ci o ná ri os nem
ex ce den tes em ne nhum dos quan ti ta ti vos es pe ci fi ca -
dos nes sa Lei. Por essa ra zão, es ta mos cres cen do
bem, de uma ma ne i ra ino va do ra, e te mos uma ca pi tal
pla ne ja da; por isso, as co i sas no To can tins efe ti va -
men te ocor rem.

Era o que que ria co mu ni car a esta Casa, Sr.
Pre si den te, em nome da Li de ran ça do PFL.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Pa u lo Har tung. (Pa u -
sa.)

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ri car do San tos.
(Pa u sa.) 

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Osmar Dias.
O SR. OSMAR DIAS (Sem Par ti do – PR. Pro -

nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, de vol ta a esta
Casa após o re ces so de ju lho, per ce bi, no meu Esta -
do, o re sul ta do de uma emen da cons ti tu ci o nal que
apro va mos em maio do ano 2000, que traz re fle xos al -
ta men te po si ti vos para as agri cul tu ras pa ra na en se e
bra si le i ra e, por con se qüên cia, para o Bra sil. Re fi -
ro-me à Emen da nº 28, que es ta be le ceu o pra zo de
cin co anos para a pres cri ção das re cla ma ções tra ba -
lhis tas no meio ru ral.

A Cons ti tu i ção de 1988 ti nha es ta be le ci do uma
re gra di fe ren ci a da para o tra ba lha dor ru ral: em dois
anos, ele po dia re cla mar di re i tos por tem po ili mi ta do,

ou seja, ad qui ri dos há vin te, trin ta, qua ren ta, cin qüen -
ta anos. Isso tor na va im pra ti cá vel a con se cu ção des -
se ob je ti vo, pri me i ra men te por que, há trin ta ou qua -
ren ta anos, o re gi me de tra ba lho no meio ru ral se quer
era fir ma do em con tra to. Na ver da de, ha via ape nas os 
sis te mas de par ce ria e de ar ren da men to.

Os pro du to res ru ra is pra ti ca men te não ti nham
como de po si tar ou guar dar, por tan to tem po, do cu -
men tos e re ci bos de pa ga men tos, in clu si ve de ho ras
ex tras por eles cum pri das.

Ocor re que, ao lon go dos anos, uma in dús tria de 
ações tra ba lhis tas to mou con ta do País. Aqui lo que
pa re cia ser um pri vi lé gio do tra ba lha dor, ou seja, não
es ta be le cer pra zo igual àque le es ti pu la do ao tra ba -
lha dor ur ba no, que sem pre dis pôs de dois anos para
re cla mar os di re i tos dos úl ti mos cin co anos de seu
con tra to de tra ba lho, aca bou se trans for man do num
gran de pe sa de lo para o tra ba lha dor ru ral, que pas sou 
a per der o seu prin ci pal di re i to: o em pre go. Sem em -
pre go, esse tra ba lha dor não ti nha di re i to ao Fun do de
Ga ran tia nem à con ta gem de tem po para apo sen ta -
do ria, pas san do a ser tra ta do como bóia-fria e le van -
do uma vida su bu ma na.

Ape nas quem tem a opor tu ni da de de ver um ca -
mi nhão ou um ve í cu lo trans por tan do bóia-fria ou tra -
ba lha dor vo lan te, de ma dru ga da, por lon gas dis tân ci -
as, le van do a mar mi ta com sua co mi da fria, qua se
sem pre exer cen do a sua ati vi da de sa zo nal men te,
sem re gu la ri da de e sem a ga ran tia do tra ba lho diá rio,
ape nas quem acom pa nha essa vida dura sabe que
não é hu ma no o tra ta men to que se dá, em nos so
País, a es sas tra ba lha do res, ví ti mas da qui lo que se
pre nun ci a va como um pri vi lé gio na Cons ti tu i ção de
1988. Eles fo ram con de na dos ao de sem pre go e  à
sub vi da, mu i tas ve zes até sem ter casa para mo rar, vi -
ven do nas pe ri fe ri as, en quan to de ze nas, cen te nas e
mi lha res de ca sas da zona ru ral, em pro pri e da des no
cam po, fi ca ram va zi as por todo esse tem po.

Qu an do fui ele i to Se na dor, pro cu rou-me o Pre -
si den te da Fe de ra ção da Agri cul tu ra do Esta do do Pa -
ra ná, Sr. Agi de Me ne guet te – que, co in ci den te men te,
está hoje aqui. Ele trou xe-me uma pre o cu pa ção que
eu, como Se cre tá rio da Agri cul tu ra, já ha via ou vi do
em mu i tas re u niões que re a li za va pelo in te ri or do Pa -
ra ná. Jun tos, a Fe de ra ção da Agri cul tu ra, a Con fe de -
ra ção Na ci o nal da Agri cul tu ra e o meu ga bi ne te, ela -
bo ra mos uma pro pos ta de emen da cons ti tu ci o nal e a
apre sen ta mos. 

Du ran te cin co anos, Sr. Pre si den te, de ba te mos
a re fe ri da PEC nes ta Casa, ten do sem pre ar gu men ta -
do que, no dia em que essa emen da fos se apro va da e 
co lo ca da na Cons ti tu i ção, al can ça ría mos a re cu pe ra -



ção do em pre go per ma nen te no cam po. E, cer ta men -
te, par te des sas 400 mil fa mí li as de tra ba lha do res vo -
lan tes do Esta do do Pa ra ná, que não têm em pre go,
vol ta rá para o cam po, por que terá em pre go per ma -
nen te.

Sr. Pre si den te, gra ças ao em pe nho da nos sa
Fe de ra ção da Agri cul tu ra do Esta do do Pa ra ná e de
al gu mas Fe de ra ções de Agri cul tu ra do Bra sil, con se -
gui mos con ven cer os Se na do res a vo ta rem fa vo ra vel -
men te. Obti ve mos 62 vo tos – in clu si ve de Se na do res
do Par ti do dos Tra ba lha do res e de ou tros Par ti dos da
Opo si ção, que vo ta ram a fa vor da nos sa emen da.
Não me re cor do, mas cre io que ape nas 4 Se na do res
se po si ci o na ram con tra ri a men te à Emen da Cons ti tu -
ci o nal nº 28, que, en vi a da à Câ ma ra dos De pu ta dos,
de mo rou mu i to tem po para ser vo ta da na que la Casa. 

Eu in sis tia que pre ci sá va mos eli mi nar esse pro -
ble ma no meio ru ral, por que não há em pre ga dor que
seja es ti mu la do a dar em pre go per ma nen te, em ra -
zão do medo de con tra tar e re ce ber, de po is, uma
ação im pa gá vel na Jus ti ça do Tra ba lho. Há ca sos no
meu e em ou tros Esta dos. Re ce bi um caso, co mu ni -
ca do pela Fe de ra ção da Agri cul tu ra de Per nam bu co,
em que o em pre ga dor re ce beu uma ação tra ba lhis ta
cujo va lor era ma i or do que o da sua pro pri e da de –
um ab sur do que só po de ria ocor rer numa Jus ti ça do
Tra ba lho ou numa lei tra ba lhis ta que é mu i to com pli -
ca da e que tem sido, ao lon go dos anos, mu i to mais
de ses ti mu la do ra do em pre go do que es ti mu la do ra do
tra ba lho for mal em nos so País.

Con se gui mos apro var a emen da e ela foi co lo -
ca da na Cons ti tu i ção em maio de 2000. E só este ano, 
nos me ses de ja ne i ro, fe ve re i ro, mar ço, abril e maio, o
au men to do em pre go no cam po che gou a 8,9%, ou
seja, 9% foi o au men to do em pre go for mal na zona ru -
ral. Enquan to ou tros se to res da ati vi da de eco nô mi ca
ti ve ram uma re du ção do nú me ro de em pre gos, a agri -
cul tu ra bra si le i ra con se guiu, se gun do a Con fe de ra -
ção Na ci o nal da Agri cul tu ra, fa zer cres cer o nú me ro
de pos tos de tra ba lho com re gis tro em car te i ra, o que
sig ni fi ca que mu i tos ci da dãos es tão con se guin do o
que era o so nho de mu i tos de les, da que les que aban -
do na ram a ati vi da de agrí co la para, na pe ri fe ria da ci -
da de, en con trar uma vida su bu ma na, o su bem pre go
ou o de sem pre go. Ao lado da car te i ra as si na da está a
con quis ta da casa, da água, da luz, da hor ta, de to dos 
os ele men tos que são pos sí ve is numa pro pri e da de
ru ral e que não se con se gue ob ter mo ran do na pe ri fe -
ria das ci da des.

Essa emen da foi uma das con quis tas mais im -
por tan tes para a so lu ção do de sem pre go em nos so
País. Nove por cen to de au men to, nos cin co pri me i ros 

me ses, en quan to a mé dia de cres ci men to de ou tros
se to res foi 2%, é algo que deve ser con si de ra do im -
por tan te, prin ci pal men te num País em que o de sem -
pre go é o ma i or de sa fio.

Te nho aqui al guns nú me ros. Fo ram ge ra dos
99.962 em pre gos na agri cul tu ra bra si le i ra nos pri me i -
ros me ses do ano, num to tal de 465 mil. Só no mês de
maio, o au men to de em pre go no cam po foi de 6,4%, o 
que re pre sen ta qua se 50% de to dos os em pre gos ge -
ra dos no Bra sil no mes mo mês. Isso de mons tra que,
se ti ver mos cons ciên cia, não po de mos con ti nu ar pro -
te lan do, adi an do essa dis cus são, esse de ba te, so bre
a re for ma da le gis la ção tra ba lhis ta, não para ti rar di re -
i tos do tra ba lha dor – já que ro di zer de pron to –, mas
para ga ran tir-lhe o di re i to prin ci pal: o em pre go. Va mos 
avan çar e fa zer o Bra sil avan çar.

Te nho an da do pelo Pa ra ná, acom pa nhan do o
Mi nis tro Almir Paz zi a not to, do Tri bu nal Su pe ri or do
Tra ba lho, onde S. Exª já fez dez con fe rên ci as. Esti ve
com S. Exª em Ri be i rão Pre to, no Esta do de São Pa u -
lo, onde nos re u ni mos para de ba ter a le gis la ção tra -
ba lhis ta. Nes sa opor tu ni da de, fa la mos das Co mis -
sões de Con ci li a ção Pré via, cri a das por lei e apro va -
da aqui, em ja ne i ro de 2000. Elas tam bém têm sido
um fa tor de avan ço nas re la ções tra ba lhis tas no cam -
po e na ci da de, por que es sas co mis sões per mi tem
que haja en ten di men to en tre as par tes sem a ne ces -
si da de do con cur so de um ad vo ga do ou da Jus ti ça,
des com pli can do, por tan to, as re la ções tra ba lhis tas e,
des sa for ma, es ti mu lan do a ge ra ção de em pre go. As
co mis sões de man dam me nos tem po e eco no mi zam
re cur sos tan to do re cla man te quan to da par te re cla -
ma da. 

O Mi nis tro Almir Paz zi a not to tem aju da do mu i to
nes se de ba te. Aliás, acho que o Pre si den te do Tri bu -
nal Su pe ri or do Tra ba lho está dan do um gran de
exem plo, por que, quan do vai ao Pa ra ná, vai des pi do
des sa aura que cer ca os Mi nis tros e os Pre si den tes
de Tri bu na is; dis cu te e de ba te a le gis la ção tra ba lhis ta
do cam po e da ci da de com to dos os in te res sa dos, tra -
ba lha do res, em pre sá ri os, ad vo ga dos, pro mo to res, e
o faz com mu i ta sim pli ci da de, numa lin gua gem que
pode ser en ten di da por to dos os ci da dãos. S. Exª dá o
exem plo de que po de mos mu dar o Bra sil para me lhor
se hou ver, por par te da que les que têm po der de de ci -
são nes te País, pre o cu pa ção e, so bre tu do, von ta de
de ou vir as pes so as, a nos sa so ci e da de, que re cla ma
mu i to a mo der ni za ção de uma le gis la ção cri a da em
1943, do tem po de Ge tú lio Var gas. Avan ça da para a
épo ca, hoje ne ces si ta de mo di fi ca ções para que seja
es ti mu la do ra da ge ra ção de em pre go. 



Não po de mos co me mo rar o fato de ter mos qua -
se 50% dos tra ba lha do res bra si le i ros no mer ca do in -
for mal de tra ba lho. Isso ocor re por que a le gis la ção
não é boa nem para os tra ba lha do res, nem para os
em pre sá ri os, pois de ses ti mu la o re gis tro em car te i ra.
Há uma re cla ma ção cons tan te em to dos os de ba tes
de que par ti ci pa mos, de que, ao lado da fo lha de pa -
ga men to, exis te ou tra fo lha com o cus to dos en car gos 
so ci a is. Qu an do falo da ne ces si da de de re for mu la ção 
da le gis la ção tra ba lhis ta, di zem: ”Mas você não está
pre o cu pa do em ser an ti pá ti co pe ran te os tra ba lha do -
res? Pode pa re cer que você es te ja pre gan do a re du -
ção dos en car gos so ci a is e, des sa for ma, se jam re ti -
ra dos os di re i tos dos tra ba lha do res!“ Não, es tou pro -
pon do não a re du ção dos di re i tos tra ba lhis tas já con -
quis ta dos, es tes são ad qui ri dos e ja ma is po de rão ser
re mo vi dos; mas é pos sí vel re du zir o cus to dos en car -
gos so ci a is para o em pre ga dor, au men tan do os be ne -
fí ci os re ce bi dos pe los tra ba lha do res. 

De sa fio quem quer que seja a me de mons trar
ma te ma ti ca men te que to dos os re cur sos pa gos pelo
em pre ga dor como par te dos en car gos so ci a is es te -
jam che gan do como be ne fí ci os aos tra ba lha do res. É
cla ro que não es tão che gan do! Então, é pos sí vel re -
du zir os cus tos.

Apre sen tei um pro je to de lei am plo que per mi te
uma gran de re for ma na le gis la ção tra ba lhis ta ru ral,
mas, de po is dos de ba tes, vi que não é só esta que
pre ci sa ser mo der ni za da. Mes mo por que, quan do o
le gis la dor apro vou a le gis la ção tra ba lhis ta bra si le i ra,
não le vou em con ta que o tra ba lho no cam po é di fe -
ren ci a do. O tra ba lho ru ral tem ca rac te rís ti cas pe cu li a -
res mu i to di fe ren tes das do tra ba lho ur ba no. Não dá
para com pa rar o ope rá rio de uma fá bri ca de au to mó -
ve is da Pa ra í ba – Esta do dos Se na do res Ney Su as -
su na e Wel ling ton Ro ber to – com o tra ba lha dor de
uma gran ja de su í nos ou de aves ou de uma la vou ra
de soja. É di fe ren te. As jor na das são di fe ren tes e de -
vem ser di fe ren tes, in clu si ve, pro cu ran do le var em
con si de ra ção as in di vi du a li da des do tra ba lha dor,
como por exem plo o seu des lo ca men to para a pro pri -
e da de ru ral. Tudo deve ser le va do em con ta ao apro -
var mos uma le gis la ção, to das as di fe ren ças exis ten -
tes en tre uma e ou tra ati vi da de.

Fi cou de mons tra do que, ao al te rar mos um ar ti -
go da Cons ti tu i ção Fe de ral, con se gui mos me xer com
um se tor, que é o meio ru ral, au men tan do o nú me ro
de em pre gos em 9% nos úl ti mos cin co me ses. Por -
tan to, eu me ani mei e apre sen tei vá ri os pro je tos al te -
ran do al guns ar ti gos da CLT no sen ti do de ofe re cer
pro pos tas para de ba te. Não ci ta rei to dos a fim de não
me alon gar, mas de se jo ci tar ape nas dois pro je tos

que apre sen tei. Um de les dis põe que ”as ações cí ve is 
para a re pa ra ção de da nos em aci den tes de tra ba lho
de cor ren tes de dolo ou cul pa do em pre ga dor pres cre -
vem igual men te em cin co anos con ta dos da data do
aci den te“. Sa bem como se en con tra na lei? Tais
ações con tra o em pre ga dor pres cre vem em vin te
anos. Será que al guém le va rá vin te anos para de ci dir
en trar com uma ação con tra o em pre ga dor, no caso
de aci den te de tra ba lho ou co i sa que o va lha? Será
que as pro vas do aci den te já não es ta rão to das des -
tru í das ao lon go des ses vin te anos? Por que o pra zo
de pres cri ção para ou tras ações é de cin co anos e,
para este caso, é de vin te anos? 

Pre ci sa mos, ao fa lar mos em mo der ni zar a le gis -
la ção tra ba lhis ta, eli mi nar os pon tos de con fli to en tre
as par tes, por que tais pon tos afas tam do em pre ga dor
o de se jo de em pre gar. Então, o que ele faz? Con tra ta
o tra ba lha dor in for mal para li vrar-se de pro ble mas
oca si o na dos por uma le gis la ção mo der na para 1943,
mas en ve lhe ci da e ar ca i ca para 2001. Vi ra mos o sé -
cu lo e con ti nu a mos com a mes ma le gis la ção. Ou tros
pa í ses, como Fran ça, Ingla ter ra, Esta dos Uni dos,
avan ça ram, re for mu la ram suas le gis la ções. Pre ci sa -
mos en fren tar esse de ba te com ab so lu ta sin ce ri da de; 
dis cu tir mos com os tra ba lha do res e em pre sá ri os uma 
so lu ção. Será que isso é bom para o tra ba lha dor?
Não, por que, ao con si de rar os 20 anos pre vis tos em
lei, o em pre ga dor terá mais um fa tor de de ses tí mu lo
para con ces são de em pre go.

Sei que o Se na dor Ney Su as su na vai me pe dir
um apar te, to da via, ci ta rei mais um exem plo com pli -
ca dor das re la ções tra ba lhis tas. Tra ta-se da mul ta de
40% so bre o FGTS paga a tra ba lha do res de mi ti dos.
Como es ta mos num re gi me de in fla ção ba i xa, o em -
pre ga dor, ao con si de rar o per cen tu al da mul ta, pen -
sa rá se con tra ta ou não mais um tra ba lha dor.

A não ser que ve nha aqui o sin di ca to e pro ve
que es tou er ra do, por que não apro var mos um pro je to 
de lei, de mi nha au to ria, pro pon do a re du ção da mul ta 
em 8% ao ano e, as sim, em cin co anos, re du za mos
essa mul ta a zero? Pen so que a mul ta não be ne fi cia o
tra ba lha dor, mas o em pre go que está fal tan do. No
mo men to em que são co lo ca dos es ses de ses tí mu los, 
es ses en tra ves, au men ta-se, cada vez mais, esse
enor me con tin gen te de tra ba lha do res in for ma is ou
de sem pre ga dos. Não adi an ta ape nas fa lar, por que,
quan do an da mos nas ruas, a re a li da de é ou tra. Numa 
ci da de do in te ri or do meu Esta do, por exem plo, a re a -
li da de é dura. Vê-se mu i ta gen te, três, qua tro ho ras da 
tar de, na cal ça da, sem em pre go. Isso é re sul ta do de
ou tros fa to res, mas tam bém de uma le gis la ção que
não es ti mu la a ge ra ção de em pre gos.



Antes de con ce der um apar te a V. Exª, Se na dor
Ney Su as su na, que ro di zer que a Fun da ção Ge tú lio
Var gas pu bli cou – e V. Exª leu – um es tu do re ve lan do
que 50 mi lhões de bra si le i ros vi vem com uma re mu -
ne ra ção men sal aba i xo de R$80,00, o que não dá
para com prar uma ces ta bá si ca. Ou seja, es ses ci da -
dãos, ir mãos nos sos, não têm di re i to a co mer uma
vez por dia, re gu lar men te. Qu an do co mem hoje, fi -
cam em dú vi da se po de rão co mer ama nhã. Isso não é 
vida.

O que vai re sol ver o pro ble ma so ci al des te País
é a ge ra ção de opor tu ni da des de tra ba lho. Não digo
nem em pre go, mas opor tu ni da des de tra ba lho. E se
te mos uma le gis la ção que é ini mi ga da ge ra ção de
no vas opor tu ni da des, por que não a de ba te mos?
Pode ser que es te ja er ra do, que tudo o que es tou di -
zen do aqui seja uma tre men da bo ba gem. Mas só
que, lá no meu Esta do, nos úl ti mos três anos, a po bre -
za au men tou. Na re gião me tro po li ta na de Cu ri ti ba,
che gou a 16%. E aque les que só vêem pela te le vi são
a pro pa gan da da re gião me tro po li ta na e da ci da de de
Cu ri ti ba acham que es ta mos fa lan do aqui uma bo ba -
gem. Mas é um dado da Fun da ção Ge tú lio Var gas.
De zes se is por cen to re pre sen tou o ma i or cres ci men -
to en tre to das as re giões me tro po li ta nas. O que sig ni -
fi ca isso? Está er ra do o mo de lo eco nô mi co no Esta do 
do Pa ra ná, bem como a le gis la ção tra ba lhis ta em vi -
gor, ge ran do mu i tos con fli tos.

Con cor do com a opi nião do Pre si den te do TST,
Almir Paz zi a not to, que, para mim, é a pes soa que
mais en ten de de le gis la ção tra ba lhis ta no Bra sil e
que, por tan to, tem ma i or au to ri da de para de ba ter
esse as sun to. S. Exa tem essa mes ma opi nião.

O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – V. Exa me
con ce de um apar te?

O SR. OSMAR DIAS (Sem Par ti do – PR) –
Ouço V. Exª com pra zer.

O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – No bre Se -
na dor Osmar Dias, é im pres si o nan te como V. Exª tem
tido um vo lu me de tra ba lho não só gran di o so, como
de ex ce len te qua li da de no Se na do. Te nho pri va do do
con ví vio de V. Exª em vá ri as Co mis sões e me im pres -
si o na re al men te esta sua ca pa ci da de. Nos sas opi -
niões co in ci dem em mu i tos as sun tos, mas, em re la -
ção a este, es tou in te i ra men te de acor do com V. Exª,
ou seja, o que foi fe i to para pro te ger o tra ba lha dor
aca ba se vol tan do con tra ele. O ca pi ta lis ta, o pou pa -
dor, o in ves ti dor qua se sem pre são re gi dos por dois
prin cí pi os: o da te o ria key ne si a na e o da te o ria de Ka -
lec ki. Mas quem vai in ves tir se há tan tos óbi ces, tan -
tos obs tá cu los em seu ca mi nho? Quem vai con tra tar

for mal men te se há tan tas ad ver si da des, tan tas es qui -
nas com em bos ca das con tra ele? É me lhor de i xar no
in for mal, é me lhor con tra tar co o pe ra ti vas, é me lhor
ter ce i ri zar. E isso ter mi na se re ver ten do con tra o tra -
ba lha dor. Con cor do ple na men te com V. Exª. Acre di to
que, no mí ni mo, te mos obri ga ção de dis cu tir e ve ri fi -
car o que é a fa vor e o que é con tra. Não com a de ma -
go gia com que al guns seg men tos se com por tam,
mas com essa se ri e da de de V. Exª. Ana li sar o que re -
al men te in te res sa ao País, ao tra ba lha dor e ao in ves -
ti dor. Com cer te za, mu i tos dos itens são ob so le tos, e
te mos vis to inú me ros de les. Em re la ção a es ses ca -
sos, 20 anos, por exem plo, são uma aber ra ção, es pe -
ci al men te nes te mun do glo ba li za do, onde con cor re -
mos com pa í ses de le gis la ção di nâ mi ca que bus cam
pri vi le gi ar o tra ba lha dor de ou tras for mas, dan do-lhe
téc ni ca, ca pa ci ta ção e opor tu ni da des em vez de es -
cra vi zá-lo e de fa zer si ne cu ra. Te mos obri ga ção de
pro te ger a mas sa tra ba lha do ra, sim, mas pen so que
tam bém es te ja na hora de dis cu tir mos uma nova re la -
ção ca pi tal/ tra ba lho com toda a se ri e da de. Con cor do
com V. Ex.ª quan do cita o Mi nis tro Almir Paz zi a not to,
um ho mem que co nhe ce não só a par te sin di cal como 
tam bém a le gis la ção com pro fun di da de e tem tido
mu i ta co ra gem ao di zer que pre ci sa mos fa zer uma
nova ro da da de dis cus sões para en con trar uma me -
lhor re la ção en tre ca pi tal e tra ba lho. Pa ra béns, Se na -
dor Osmar Dias.

O SR. OSMAR DIAS (Sem Par ti do – PR) – Obri -
ga do, Se na dor Ney Su as su na. Aliás, gos ta ria de di zer 
que, quan do V. Exª pre si dia a Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos e eu, na mes ma ges tão, a de Assun tos
So ci a is, as duas Co mis sões apro va ram aque le pro je -
to de lei que hoje pro por ci o na a ins ta la ção das co mis -
sões de con ci li a ção pré via no País. Con si de ro tal le -
gis la ção um gran de avan ço no sen ti do de se de sen tu -
lhar a Jus ti ça do Tra ba lho, a qual, se gun do o Mi nis tro
Almir Paz zi a not to, pre ci sou alu gar, em tem pos re cen -
tes, um ou tro pré dio só para guar dar pro ces sos.
Quem, de sã cons ciên cia, acre di ta que, com esse
amon to a do de pro ces sos tra ba lhis tas os ju í zes po -
dem jul gar de for ma cor re ta, po dem fa zer jus ti ça ao
jul gar cada ação tra ba lhis ta? É cla ro que é im pos sí -
vel. Para de sen tu lhar a Jus ti ça do Tra ba lho, es ta mos
pro pon do que se sim pli fi que a le gis la ção tra ba lhis ta.
Não pre ci sa mos man ter de ter mi na dos con ce i tos que
dão ao em pre ga dor o te mor de em pre gar. Ele pen -
sam: ”Para que vou dar um em pre go for mal, re gis tra -
do em car te i ra, se pos so dar um in for mal e fu gir das
di fi cul da des?“ Pre ci sa mos cla re ar a si tu a ção, co lo -
can do o em pre ga dor e o tra ba lha dor sen ta dos à mes -
ma mesa em har mo nia, em paz. Já foi o tem po em



que mu i tos sin di ca tos jul ga vam que tra ba lha do res e
em pre ga do res só po de ri am sen tar-se à mesa em la -
dos con trá ri os. Hoje, to dos sa bem, há uma de pen -
dên cia di re ta en tre um e ou tro. Não exis te em pre ga -
dor sem tra ba lha dor e vice-ver sa. É ne ces sá rio que a
em pre sa se for ta le ça para que o tra ba lha dor tam bém
se for ta le ça.

Nes se sen ti do, es tou apre sen tan do ou tro pro je -
to de lei que diz que os be ne fí ci os in na tu ra não se -
rão con si de ra dos na hora do pa ga men to de in de ni za -
ção como sen do par te des ta. Ou seja, os be ne fí ci os
in na tu ra ou uti li da des que o em pre ga dor, por for ça
de con tra to ou de cos tu me, for ne ce ha bi tu al men te.
Vou ci tar exem plos do meio ru ral, que co nhe ço bem:
um pe da ço de ter ra para plan tar uma roça; um pas to
para co lo car 2 ou 3 va cas le i te i ras para o sus ten to da
fa mí lia. Na ci da de, por exem plo, po de mos ci tar o uni -
for me, o vale-re fe i ção e ou tros be ne fí ci os. Com a lei
atu al, tais be ne fí ci os são in cor po ra dos. Será que isso
é bom para o tra ba lha dor? Não, por que ame dron ta o
em pre ga dor. E por que não po de mos de ba ter esse
as sun to que es tou apre sen tan do? É para ser de ba ti -
do. Não es tou di zen do que isso vai re sol ver o pro ble -
ma do tra ba lha dor, do de sem pre go, mas, re pi to, são
pro je tos de lei que es tou ofe re cen do ao Se na do para
que se jam pelo me nos de ba ti dos.

Con si de ro que o pri me i ro se mes tre des te ano,
dos seis que já pas sei aqui, foi o me nos pro du ti vo; fi -
ca mos dis cu tin do so bre o pa i nel, de ba ten do pro ble -
mas de com por ta men to de Se na do res, que bra de si -
gi lo, se o la u do era po si ti vo ou ne ga ti vo, e mu i tos pro -
je tos de i xa ram de ser vo ta dos. Faço um ape lo à Mesa
para que es ses pro je tos nas co mis sões se jam co bra -
dos, em pri me i ro lu gar pe los seus pre si den tes, e que
te nha mos uma pa u ta re ple ta de pro je tos para vo tar,
apro var, re pro var ou jo gar fora, mas que vo te mos o
que está sen do pro pos to pe los Se na do res da Re pú -
bli ca. Não es tou que ren do di zer que de i xe mos de in -
ves ti gar es sas de nún ci as que en vol vem até mes mo o
Pre si den te do Se na do; pelo con trá rio, de ve mos in ves -
ti gar. O Con se lho de Éti ca pre ci sa se po si ci o nar e ra -
pi da men te para não per der mos mais um se mes tre só
com es ses as sun tos. O que que ro di zer é que o pa co -
te éti co do Go ver no e o que mais vier será vo ta do.
Tudo bem! Mas não es tou en ten den do bem por que
só ago ra. Será que an tes não era im por tan te? Ago ra
é que se tor nou im por tan te? Va mos vo tar, va mos
apro var, va mos que brar si gi lo ban cá rio, fis cal, não há
pro ble ma ne nhum, va mos vo tar li cen ça para se pro -
ces sa rem Se na do res e De pu ta dos, mas va mos vo tar
– pelo amor de Deus – pro je tos de in te res se da Na -
ção bra si le i ra, por que o povo, na rua, na roça, na agri -

cul tu ra, na ci da de, re cla ma: por que o Se na do não se
de bru ça so bre as re for mas ne ces sá ri as ao País?

Con si de ro a re for ma éti ca a mais im por tan te de
to das por que, sem ela, não se re sol ve o pro ble ma de
im pu ni da de e cor rup ção, que tem que ser com ba ti do
– a cor rup ção é uma das ma i o res ca u sas, sim, da po -
bre za –, mas não po de mos nos es que cer de im por -
tan tes re for mas que es tão sen do adi a das. O Go ver no
diz que quer a re for ma tri bu tá ria, mas não põe a base
para vo tar. Se o Go ver no es ti ves se sen do sin ce ro, ela
já te ria sido vo ta da, para me lhor ou para pior. Na ver -
da de, há uma em bro ma ção na ques tão da re for ma tri -
bu tá ria. Qu an do se ele geu pela se gun da vez, o Pre si -
den te pro me teu: ago ra é para va ler; a re for ma tri bu tá -
ria sai. Há seis anos se está dis cu tin do isso. O povo já
se can sou de ver ape nas dis cus são e não vo ta ção.
Por que não va mos vo tar a re for ma tri bu tá ria ago ra? A 
re for ma da le gis la ção tra ba lhis ta, ao lado da tri bu tá -
ria, pode não ser a so lu ção para o pro ble ma do de -
sem pre go, mas é um avan ço para ame ni zar mos o
dra ma de mi lha res de pes so as que não têm re gis tro
em car te i ra e, por tan to, di re i tos so ci a is ga ran ti dos.

O Se na dor Ro meu Tuma en ten de a ques tão da
se gu ran ça mu i to me lhor que qual quer um de nós – é
um es pe ci a lis ta no as sun to – e sabe que não adi an ta
com ba ter a con se qüên cia. Não adi an ta ter mos Exér -
ci to e Po lí cia tre i na da, tro car o uni for me da Po lí cia de
ver de para ama re lo. É o mes mo que fez o Fe li pão: tro -
cou o uni for me da Se le ção, mas não adi an tou, ela
per deu o jogo. Não adi an ta. Pre ci sa mos com ba ter a
ca u sa que, para mim, é mu i to cla ra: o de sem pre go
que está gras san do, o au men to da po bre za, da mi sé -
ria, e por que não en con tra mos em al guns Esta dos –
no meu pos so di zer de ca de i ra, por que es tou as sis tin -
do – um Go ver no que co lo que em prá ti ca um mo de lo
eco nô mi co que pos sa re ti rar do po ten ci al e das vo ca -
ções do Esta do a ren da e os em pre gos ne ces sá ri os.

Co lo car duas ou três mon ta do ras na ca pi tal
pode de i xar ale gres meia dú zia de fran ce ses, de
ame ri ca nos e in gle ses, mas de i xa mu i to tris tes mi lha -
res de pes so as que no in te ri or do Esta do não ti ve ram
um cen ta vo de es tí mu lo para con ti nu ar com seus ne -
gó ci os. Só no ano pas sa do cin co mil e qui nhen tos
em pre sas no meu Esta do fe cha ram suas por tas, as -
sis tin do ao Go ver na dor di zer na te le vi são que es ta va
co lo can do uma mon ta do ra na ca pi tal que ge ra ria mi -
lha res de em pre gos. Na ver da de, uma de las já fe chou 
suas por tas por que foi exa ge ra do o es tí mu lo dado, e
ela não tem ne nhum in te res se em per ma ne cer no
Esta do – o pro pri e tá rio da em pre sa trou xe um pa le tó,
co lo cou-o na ca de i ra, mais o nome da em pre sa. Na
ver da de, era uma fran quia de uma mar ca de au to mó -



ve is, e o povo pa ra na en se pa gou a con ta. Lá, ven -
dem-se em pre sa de ener gia elé tri ca e ban co, e se es -
ta ti za a fa bri ca ção de au to mó ve is. O Go ver no do Pa -
ra ná par ti ci pa com 40% das ações da Re na ult, por
exem plo. Esse pa ra do xo, essa con tra di ção leva a re -
gião me tro po li ta na de Cu ri ti ba a ver en gor dar a po -
bre za e, no in te ri or do Esta do, ema gre cer os es tí mu -
los da dos pelo Go ver no para aque les que que rem
con ti nu ar cri an do ren da, cri an do em pre go em nos so
Esta do.

Nos so pro je to ge rou, sim, em pre gos. A emen da
à Cons ti tu i ção foi res pon sá vel pelo cres ci men to de
9% dos em pre gos do nos so Esta do, e qua se 9% na
mé dia bra si le i ra. Aten de mos ao ape lo da Fe de ra ção
da Agri cul tu ra do Esta do do Pa ra ná que, em boa hora, 
apre sen tou-nos a pro pos ta. Fe liz men te, o Pa ra ná
con ta sem pre com a par ti ci pa ção do Mi nis tro Pre si -
den te do TST, Almir Paz zi a not to, que nos ori en tou e
que con ti nua de ba ten do a ne ces si da de da pro mo ção
de uma re for ma na le gis la ção tra ba lhis ta.

O Sr. Ro meu Tuma (PFL – SP) – V. Exª me con -
ce de um apar te?

O SR. OSMAR DIAS (Sem Par ti do – PR) – Con -
ce do um apar te a V. Exª, Se na dor Ro meu Tuma.

O Sr. Ro meu Tuma (PFL – SP) – Se na dor
Osmar Dias, V. Exª abor da um tema que foi pro vo ca do 
na úl ti ma re u nião em que es ti ve, em São Car los, com
a pre sen ça do Mi nis tro Almir Paz zi a not to. No seu pro -
nun ci a men to, S. Exª fez al gu mas re ve la ções so bre
CLT, so bre o que acre di ta pre ju di car o an da men to dos 
pro ce di men tos e ge rar so bre car ga na Jus ti ça tra ba -
lhis ta. Tra ta-se de um tema im por tan tís si mo. Be be -
mos aqui do cá li ce da amar gu ra no pri me i ro se mes -
tre, sem pro du zir nada; hou ve fa tos im por tan tes, aos
qua is V. Exª já fez re fe rên cia. E o Con se lho de Éti ca foi 
cri a do para, com li ber da de, in ves ti gar, che gar a sua
con clu são e, en tão, tra zê-la ao Ple ná rio para uma de -
ci são fi nal. Não de ve mos ocu par per ma nen te men te o
Ple ná rio para dis cu tir es ses as sun tos, se não não ha -
ve ria ne ces si da de da cri a ção do Con se lho de Éti ca.
Lem bro-me de quan do se fa la va nos con tra tos de
meia, de con fi an ça, no in te ri or de São Pa u lo, em que
o mo ra dor ti nha sua ca si nha, e um es pa ço onde plan -
tar e pro du zir para ele e para o pro pri e tá rio da ter ra.
Com o ”avan ço“ na le gis la ção tra ba lhis ta, sur giu essa
des con fi an ça per ma nen te. O ci da dão me e i ro acha va
que, em bre ve, se ria o dono da ter ra onde tra ba lha va.
Hou ve vá ri os con fli tos. À épo ca, acom pa nhei mi nis -
tros da Jus ti ça ao in te ri or, a uma área do Pará onde os 
con fli tos de ter ra são per ma nen tes. Per ce be mos, en -
tão, que a mu dan ça na le gis la ção tra zia uma in tran -
qüi li da de mu i to ma i or ao cam po e que a con vi vên cia

pa cí fi ca en tre os pro pri e tá ri os de ter ra e os tra ba lha -
do res po de ria tra zer al gum re sul ta do bas tan te ra zoá -
vel. Não es tou di zen do que se deve vol tar ao pas sa do, 
por que na que la épo ca ha via ex plo ra ção da
mão-de-obra. É pre ci so ha ver cri té ri os que te nha mos
de res pe i tar, e não uma im po si ção le gal que tra ga di fi -
cul da de para o cum pri men to da pró pria lei. Não li o
pro je to de V. Exª, mas o en dos so. Qu e ro par ti ci par da
dis cus são e apo iá-lo, por que é im por tan te para o
País. O Bra sil só me lho ra sua ba lan ça de pa ga men tos 
quan do há au men to da pro du ti vi da de agrí co la. Não é
a ven da de au to mó ve is que me lho ra a ba lan ça co -
mer ci al, ao con trá rio. Esta mos tro can do pro du tos ali -
men tí ci os por im por ta ção de ve í cu los, que cres ceu
as sus ta do ra men te, ape sar de a in dús tria na ci o nal
ter-se apri mo ra do. Qu e ro cum pri men tar V. Exª e di zer
que es ta mos aqui para apo i ar suas te ses e pro je tos 

O SR. OSMAR DIAS (Sem Par ti do – PR) – Obri -
ga do, Se na dor Ro meu Tuma. V. Exª sem pre par ti ci pa
dos de ba tes tra va dos nes te ple ná rio. Como es pe ci a -
lis ta em se gu ran ça, V. Exª sabe que es ta mos tra tan do 
de as sun tos que têm mu i ta re la ção en tre si: o em pre -
go e a se gu ran ça.

Não é pos sí vel fi car es con den do a re a li da de ou
agin do como aves truz, isto é, en fi an do a ca be ça na
ter ra para não en xer gar o que está acon te cen do.

Na re gião me tro po li ta na de Cu ri ti ba, a si tu a ção
está feia, a in se gu ran ça toma con ta de to dos. Não sei
se esse é um bom exem plo, por que lá o Go ver no está
mu i to de sor ga ni za do, vai mal, afun dou o Esta do em
dí vi das e não con se gue re a li zar um tra ba lho efi ci en te, 
e quem paga por isso é a so ci e da de.

Na ver da de, to dos os dias vejo no tí ci as re la ti vas
aos ou tros Esta dos, em que a si tu a ção não é mu i to di -
fe ren te. Então, pre ci sa mos en fren tar a re a li da de.

Se gun do os da dos da Fun da ção Ge tú lio Var -
gas, 30% da po pu la ção tem ren da aba i xo de
R$80,00, por tan to, é po bre ou mi se rá vel; mas a po -
bre za é ma i or na fa i xa de ida de que vai dos 14 aos 18
anos, quan do ela atin ge 45% dos jo vens. Não é por
ou tra ra zão que nes sa fa i xa etá ria exis te o ma i or cres -
ci men to dos ín di ces de vi o lên cia e mar gi na li da de. Há, 
de fato, re la ção en tre o de sem pre go e a vi o lên cia.

Eu apre sen tei, e o Se na do Fe de ral apro vou, um
pro je to que se cha ma Pri me i ro Empre go e que está,
há qua tro anos, pa ra do na Câ ma ra dos De pu ta dos.
Eu não vi dis po si ção do Go ver no em agi li zar a sua
tra mi ta ção. Con ver sei com o Mi nis tro do Tra ba lho e
com o Pre si den te da Re pú bli ca, que, na cam pa nha
pre si den ci al, dis se que iria co lo car em prá ti ca esse
pro je to, es ti mu lan do a con tra ta ção de jo vens tra ba -



lha do res como apren di zes, qua li fi can do e tre i nan do
mão-de-obra.

Re pi to: esse pro je to de lei está pa ra do na Câ -
ma ra dos De pu ta dos, e nin guém se in co mo dou em
exa mi ná-lo para ve ri fi car que ele re al men te é im por -
tan te para ge rar em pre gos para os jo vens tra ba lha do -
res.

Encer ran do, Sr. Pre si den te, eu gos ta ria de di zer
que, ao apre sen tar es ses pro je tos, a mi nha in ten ção
é cha mar para o de ba te os Se na do res de to dos os
Esta dos, par ti dos e cor ren tes e tam bém o Go ver no.
Já não es tou pre o cu pa do com aque la si tu a ção ocor ri -
da no se mes tre pas sa do, quan do, por ter as si na do o
re que ri men to para ins ta la ção da CPI da Cor rup ção e
de po is não ter ace i ta do re ti rar a mi nha as si na tu ra, o
PSDB pra ti ca men te me ex pul sou. Estou sem par ti do,
mas até por isso cha mo a aten ção de to dos aque les
que que rem o de ba te sé rio so bre um as sun to re le van -
te, que é a le gis la ção tra ba lhis ta. Espe ro que o Go ver -
no não en vi de ne nhum es for ço para de ter a tra mi ta -
ção dos pro je tos de mi nha au to ria. Não es tou aqui cri -
ti can do o Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so,
ape sar de seu Par ti do ter tido essa ati tu de feia de
con de nar quem as si nou o re que ri men to de ins ta la ção 
da re fe ri da CPI. Os úl ti mos acon te ci men tos no Se na -
do e no País de mos tram que eu ti nha ra zão quan do
as si nei aque le re que ri men to e tam bém quan do não
re ti rei a as si na tu ra. 

Gos ta ria que a Mesa me aju das se a pelo me nos 
sub me ter à dis cus são nas Co mis sões e no ple ná rio
do Se na do es ses vá ri os pro je tos di re ci o na dos à mo -
der ni za ção da le gis la ção tra ba lhis ta. 

Era o que ti nha a di zer. 

Du ran te o dis cur so do Sr. Osmar Dias,
o Sr. Mo za ril do Ca val can ti, 4º Se cre tá rio,
de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é
ocu pa da pelo Sr. Lind berg Cury.

O SR. PRESIDENTE (Lind berg Cury) – Con ce -
do a pa la vra ao pró xi mo ora dor ins cri to, o emi nen te
Se na dor Ney Su as su na.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Pro nun -
cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, de po is de um mês
de re ces so, re tor na mos à Casa, onde mu i tos as sun -
tos es tão em de ba te nas Co mis sões e no ple ná rio.
Com cer te za, essa é uma pa u ta bem di fe ren te da que
in te res sa à im pren sa, que não tem tido ou tra pos tu ra
se não a de bus car es cân da los e dar à po pu la ção a
idéia de que a po lí ti ca é um mun do de cor rup ção, de
des ca la bro e tudo o mais.

Mu i tas ve zes, Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do -
res, nós, que fa ze mos vida pú bli ca não pro fis si o nal -
men te, mas como pes so as que en ten dem que têm
obri ga ção para com a sua co mu ni da de, para com a
so ci e da de, co me ça mos a nos per gun tar se esse é o
ca mi nho para ser vir à co mu ni da de, por que so mos
mos tra dos como uma es pé cie de ban di do. Hoje tal vez 
seja me lhor di zer mos que so mos de tal pro fis são,
mes mo que ela seja me nos im por tan te, do que di zer
que te mos o man da to de Se na dor ou de De pu ta do.
Qu an do di ze mos em pú bli co que so mos Se na dor, as
pes so as já nos olham atra ves sa do, como se fôs se -
mos um ca fa jes te, um la drão. 

A si tu a ção é mu i to di fe ren te. Nes ta Casa, en -
con tra mos pes so as como o Se na dor Osmar Dias,
que aca bou de fa zer pon de ra ções so bre as sun tos sé -
ri os, como o Se na dor Ro meu Tuma, como nos sos
com pa nhe i ros Pe dro Si mon, Edu ar do Su plicy e tan -
tos ou tros Se na do res que vi e ram para cá para de ba -
ter os pro ble mas do País e apre sen tar so lu ções. Exis -
te al guém cuja con du ta é con de ná vel? Então va mos
puni-lo, va mos to mar as pro vi dên ci as ca bí ve is. Mas
essa não é a re gra nes ta Casa; aqui a re gra é a se ri e -
da de. E são mu i tos as pes so as que vêm para cá por -
que têm amor às suas co mu ni da des, à so ci e da de
bra si le i ra.

Eu não sou po lí ti co; sou em pre sá rio, pro fes sor – 
é as sim que gos to de ser cha ma do. Fui pro fes sor de
vá ri as ma té ri as de 1º e 2º gra us, de po is fiz con cur so
para a Uni ver si da de Fe de ral do Rio de Ja ne i ro, onde,
des de 1967, sou pro fes sor da área B – Eco no mia e
Admi nis tra ção. Fiz os cur sos de Eco no mia, de Admi -
nis tra ção e de Pe da go gia, ou seja, três cur sos su pe ri -
o res. De po is fiz al guns cur sos de pós-gra du a ção. Sin -
to-me re a li za do quan do es tou dan do aula, mas, seja
pe los en car gos fa mi li a res de uma fa mí lia po lí ti ca, seja 
por acre di tar que o meu Esta do pre ci sa va de um re -
pre sen tan te que lu tas se por ele com afin co, eu me
can di da tei e aqui es tou, para mi nha sur pre sa, no se -
gun do man da to. Pen so que será o úl ti mo, por que, a
cada dia, olho com mais tris te za o qua dro po lí ti co,
prin ci pal men te quan do mos tram os po lí ti cos como se
fos sem to dos da mes ma laia, to dos cor rup tos, to dos
la drões. 

Eu me per gun to: que pes soa de bem vai se ar -
ris car a exer cer um car go pú bli co se, a cada dia, de
for ma mais pa ten te, so mos mos tra dos como mons -
tros? Eu não te nho tido mu i to es tí mu lo como po lí ti co.
Nos úl ti mos seis me ses, du ran te a se ma na, fi quei em
Bra sí lia, ba ten do de por ta em por ta nos Mi nis té ri os,
pe din do re cur sos para a mi nha Pa ra í ba, aon de vou
ape nas nos fins de se ma na. Qu an do vou lá, vejo um



qua dro que nos faz sen tir ver go nha de ser mos bra si -
le i ros. No Nor des te, a seca con ti nua, e é gran de o so -
fri men to do povo. Há três dias, as ci da des de Ca ja ze i -
ras e de Sou sa es tão blo que a das, as BRs es tão fe -
cha das por tra ba lha do res fa min tos.

A ma i o ria da po pu la ção do País não sabe o que
sig ni fi ca seca ver de. Qu an do cho ve ir re gu lar men te,
há al gum pas to, mas não se jun tou água nos açu des
e não há água para be ber. Há ci da des que es tão as -
sim há três anos. Não teve sa fra, não há o que co mer.

Essas pes so as não têm ma i or qua li fi ca ção, por -
que nun ca de mos a elas a re den ção de ter um en si no
pro fis si o na li zan te. No Bra sil, di ze mos que al guém é
al fa be ti za do por que sabe ler e es cre ver. No mun do
glo ba li za do, o que isso sig ni fi ca? Nada, ab so lu ta men -
te nada, a pes soa con ti nua anal fa be ta, es sas pes so -
as es tão ap tas ape nas a pe gar uma en xa da e a ro çar.
Se não há chu va, o que ro ça rão? Se não têm água
para be ber, o que vão fa zer? Não têm di nhe i ro para
le var o fi lho à es co la, não têm di nhe i ro para com prar
co mi da, não têm ho ri zon te, não têm es pe ran ça.

A es pe ran ça que tí nha mos, Se na dor Ro meu
Tuma, era a trans po si ção do rio São Fran cis co, que
nos per mi ti ria um flu xo de água cons tan te. O meu
Esta do é o úni co do País que não tem rios pe re nes.
Qu an do cho ve, eles têm água; aca bou a chu va, se -
cam. Se não fi zer mos a bar ra gem, não ha ve rá água
na seca. Às ve zes, a seca vem três anos se gui dos.
Em 1999, fa zia três anos que não cho via. Ago ra, de
novo, co me çou ou tro pe río do de seca.

À me di da que o mun do es quen ta – El Niño e La
Niña são fe nô me nos que nos afli gem, por que, num lu -
gar, cho ve mu i to e, num ou tro, não cho ve nada – nós,
no Nor des te, es ta mos pa gan do um pre ço alto por
essa es ti a gem.

Se ten ta e dois dias de seca! Co me cei di zen do
”são 10 dias hoje“ e já es ta mos no 72º. Não ti ve mos
re gu la ri da de nem de car ros-pi pas nem da dis tri bu i -
ção de ces tas bá si cas. São 15 qui los de ali men to para 
uma fa mí lia – às ve zes de até dez pes so as – co mer
du ran te um mês. É a so li da ri e da de mí ni ma que se es -
pe ra va de uma Re pú bli ca.

Se na dor Edu ar do Su plicy, o Mi nis tro Raul Jung -
mann dis se que iria re sol ver e as si nou com toda con -
vic ção. E que ria que isso fos se re sol vi do, só que a bu -
ro cra cia não está re a gin do na mes ma ve lo ci da de.
Tem que se fa zer con cor rên cia para com prar as ces -
tas bá si cas; e essa con cor rên cia não anda. E, quan do 
foi fe i ta, foi fe i ta de for ma ir re gu lar. Caiu até o Pre si -
den te da Co nab. E vol ta mos à es ta ca zero. Enquan to
isso, o ci da dão está es pe ran do para co mer al gu ma
co i sa. Qu an to aos car ros-pi pas, que de vi am es tar

che gan do com fre qüên cia, o Exér ci to tra tou de fa zer a 
dis tri bu i ção so men te na área ru ral. Na pe ri fe ria das ci -
da des não tem car ro-pipa.

Sr. Pre si den te, veja que co i sa in crí vel: não há
dis tri bu i ção de água na pe ri fe ria da ci da de. O ci da dão 
tem que fi car na área ru ral. Lá, não há o que co mer, o
que be ber, os seus ani ma is já mor re ram, mas ele tem
que fi car lá es pe ran do que o car ro-pipa che gue para
en cher sua lata d’água. Então, va mos con vi ven do
com mais pro fun di da de com o me ca nis mo da mi sé ria, 
e fi ca mos im pac ta dos, sem acre di tar.

Ve jam que co i sa kaf ki a na: quan do fal ta água na
ci da de, o pre fe i to de cre ta es ta do de ca la mi da de pú -
bli ca por 120 dias e ser ve ape nas para le var o as sun to 
ao co nhe ci men to do Go ver na dor do Esta do, que en vi -
a rá a ma té ria à Assem bléia Le gis la ti va, que de ve rá
ser vo ta da em trin ta dias. Dos 120 dias a que ti nha di -
re i to, o pra zo re du ziu-se para ape nas no ven ta dias.
De po is dis so, o as sun to é en ca mi nha do ao Go ver no
Fe de ral, que deve re co nhe cer o es ta do de ca la mi da -
de tan to do Mu ni cí pio quan to do Esta do, o que de mo -
ra ou tros trin ta dias. Res tam ape nas ses sen ta dias
para que co me cem a to mar al gu ma pro vi dên cia. Qu -
an do o pre fe i to tem mu i ta sor te e acon te ce de re ce ber 
um sim, por que re al men te con cor dam que o seu povo 
está pas san do por um es ta do crí ti co, fal tam ape nas
vin te dias para o fim da vi gên cia do es ta do de ca la mi -
da de. Re ce be rá, en tão, apo io por esse pe río do, de po -
is re co me ça o sa cri fí cio. Esse me ca nis mo en lou que -
ce qual quer ci da dão que te nha res pon sa bi li da de.
Mas não pára aí: a água só po de rá ser dis tri bu í da na
re gião ru ral.

O cri té rio de dis tri bu i ção das ces tas bá si cas é
bem di fe ren te da que le usa do na úl ti ma seca, ocor ri da 
em 1999. Numa ci da de como Des ter ro, por exem plo,
se te cen tas pes so as alis ta ram-se para re ce bê-las; no
en tan to, che ga ram ape nas 148 ces tas.

Sr. Pre si den te, saia do pêlo de V. Exª e po nha-se 
no pêlo do pre fe i to. Se te cen tos alis ta dos, 148 ces tas:
que cri té rio uti li zar para de ci dir quem as re ce be rá?
Olhar a bar ri ga para ver quem está com mais fome?
Ver se o es tô ma go en cos tou na es pi nha? Qual de ve -
ria ser o cri té rio? O que fa zer?

O Sr. Wel ling ton Ro ber to (PMDB – PB) – Con -
ce de-me V. Exª um apar te?

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Ouço V. 
Exª com mu i ta sa tis fa ção.

O Sr. Wel ling ton Ro ber to (PMDB – PB) – Se -
na dor Ney Su as su na, V. Exª tem de mons tra do pre o -
cu pa ção quan to aos pro ble mas da seca no nos so
que ri do Esta do da Pa ra í ba. Infor mo V. Exª de que re -



ce bi hoje a in for ma ção de que as es tra das con ti nu am
sen do blo que a das, como é o caso da es tra da que
leva à ci da de de Sou sa. V. Exª tam bém tem fa la do nas 
ces tas bá si cas. Re al men te, al guns itens que com -
põem as ces tas que che gam à Pa ra í ba têm sido de
pés si ma qua li da de, como é o caso do fe i jão, que não
co zi nha. O Pre si den te da Co nab caiu sem re sol ver o
pro ble ma da ces ta bá si ca. Isso é pre o cu pan te. É pre -
ci so que a Ban ca da nor des ti na es te ja uni da para re -
sol ver os pro ble mas não só da seca no Nor des te,
como tam bém da fal ta de água, pois os ca mi nhões-pi -
pas não têm che ga do re gu lar men te. A ati tu de do Go -
ver no Fe de ral é de ex tre ma mo ro si da de. Obri ga do.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – No bre
Se na dor Wel ling ton Ro ber to, sou eu que agra de ço o
seu apar te. V. Exª, como pa ra i ba no e ser ta ne jo, tem
as sis ti do ao mas sa cre que es tão so fren do os pais de
fa mí lia, aço i ta dos pelo fla ge lo des sa es ti a gem que
nos põe numa vul ne ra bi li da de nun ca vis ta.

Fico sem en ten der o que está ocor ren do. O que
o Se na dor fa lou so bre a ces ta bá si ca é ver da de i ro. Na 
fa tu ra, o fe i jão é de pri me i ra qua li da de, mas na com -
pra é de quin ta. Co zi nham-no o dia in te i ro para que
pos sa amo le cer, mas nem cal do dá. O mes mo ocor re
com os de ma is gê ne ros ali men tí ci os. 

Vá ri as pes so as ain da ga nham com a mi sé ria
alhe ia.

Se na dor Wel ling ton Ro ber to, V. Exª apo i ou-nos
com sua in ter ven ção quan do eu fa la va das di fi cul da -
des que vive hoje o ho mem que tem tudo es tur ri ca do
em sua pe que na pro pri e da de. Se gun do o Go ver no,
ele deve es pe rar a lata d’água, por que não pode ir
para a pe ri fe ria da ci da de, onde é pos sí vel, pelo me -
nos, pe dir uma es mo la ou re ce ber a sopa que a ma i o -
ria das pre fe i tu ras está ofe re cen do. A sopa é rala,
mas é a co mi da de que se dis põe.

Esse con tin gen te de fla ge la dos anda pe las es -
tra das e aglo me ra-se em bus ca de so lu ção. De re pen -
te, al guém li de ra o gru po e avi sa que de ter mi na da es -
co la está dis tri bu in do me ren da. Então, Sr. Pre si den te, 
eles vão lá, que bram as por tas e le vam a me ren da es -
co lar, ti ran do-a da cri an ça. Mas eles tam bém pre ci -
sam co mer. Quem dirá que eles não têm o di re i to de
co mer? Isso tem sido uma cons tan te.

Tam bém pode ocor rer a re u nião de 300, 400,
500, mil ou duas mil pes so as em vol ta de uma ci da de
pe que na, ame a çan do in va dir o co mér cio. O pre fe i to,
en tão, fica lou co, sem sa ber o que fa zer e com pra
algo para dis tri bu ir. Pode ser uma ra pa du ra, qui los de
fa ri nha, ar roz, en fim, o que pu der. Esse tem sido o cli -
ma que te mos vis to em nos so Esta do – meu, do Se -

na dor Wel ling ton Ro ber to e do Se na dor Ro nal do Cu -
nha Lima.

Na Pa ra í ba, não exis te água pe re ne. Te mos que
fa zer o bar re a men to. Com re la ção a essa re gu la ri da -
de, mes mo na chu va, cho ve numa área do Esta do e
na ou tra não. Então, tem que ha ver co ne xão, e já fi ze -
mos 1.500 km de adu to ras para ten tar fa zer essa dis -
tri bu i ção de água, pelo me nos para be ber, isto é, para
con su mo hu ma no e ani mal. Esta mos, como eu dis se,
com esse pro ces so kaf ki a no dos 120 dias. Esta mos
re ce ben do ces ta bá si ca em quan ti da de in su fi ci en te, e 
não sei como o pre fe i to po de ria agir, a não ser di zen -
do: ”Pre fi ro não apa nhar as ces tas“. Mas vem um Mi -
nis tro de Esta do e diz: ”Vou de nun ci ar o pre fe i to ao
Mi nis té rio Pú bli co“. E eu per gun to: ca be ria al gu ma
ou tra ação ao pre fe i to? Mil pes so as e 100 ces tas;
vai-se fa zer como? Isso é ”A Esco lha de So fia“ – re fi -
ro-me àque le fa mo so fil me, àque le fa mo so ro man ce,
em que a mãe tem que es co lher en tre um fi lho e ou tro, 
qual dos dois vai mor rer. Não sei, ape nas te nho esse
sen ti men to que bate no pe i to, de re vol ta, ver go nha,
tris te za – é as sim que to dos nós fi ca mos. Mas aí vi -
mos para Bra sí lia. E che gan do aqui o bu ro cra ta dis se: 
”Mas essa tem que ser a nor ma, por que não te mos
re cur sos“. Não tem re cur sos para gas tar R$30 mi -
lhões por mês com ces tas bá si cas para 12 mi lhões de 
nor des ti nos, que são es ses que es tão na si tu a ção
pior? Mas tem re cur sos para fa zer com que o dó lar
não suba um cent e se gas te R$1 bi lhão; ou para que
se aju de um ban que i ro que, de so nes ta men te, des vi -
ou re cur sos e que não te nha o pro ble ma da vul ne ra bi -
li da de do sis te ma. 

Não sei que País é este! Eu não sei como fa zer... 
É de sa gra dá vel, Se na dor Ro meu Tuma, fa lar toda
hora do mes mo as sun to, mas fa la mos para ou vi dos
de sur do; e o que é pior, não é aque le sur do que não
ouve, mas aque le que não quer ou vir, por que não são
sur dos, mas ou vem e até fi cam trom bu dos, zan ga dos.

Pas sa mos para a Opo si ção? Não; não pas sa -
mos para a Opo si ção. Con ti nu a mos apo i an do o Go -
ver no. Eu sou um dos que apóia o Go ver no sem pre;
mas pre ci sa mos ter al gum by-pass, al gum cor te, que 
evi te esse gas to de tem po. É de ma is fa zer isso com
boa par te da nos sa po pu la ção.

O Sr. Ro meu Tuma (PFL – SP) – Per mi te-me V.
Exª um apar te?

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Tem o
apar te V. Exª.

O Sr. Ro meu Tuma (PFL – SP) – Des cul pe-me
in ter rom pê-lo, Se na dor, mas é tão dra má ti co o ce ná -
rio que V. Exª traz a esta Casa, que re al men te nos



sen si bi li za e nos en tris te ce bas tan te. Não vou en trar
no mé ri to, por que V. Exª pisa no chão duro da seca e
fala com os fla ge la dos que so frem e sen tem, na fome, 
a pró pria mor te dos seus fi lhos. Te mos vis to ce ná ri os,
prin ci pal men te nos jor na is te le vi si o na dos, de mor te
por ina ni ção, por fal ta de ali men tos e por fal ta de
água. Às ve zes nos ques ti o na mos se isso está acon -
te cen do no Bra sil. É no Bra sil? É a des cri ção de al -
gum lu gar do Bra sil? Então, eu me per gun to: Será que 
não dá para ha ver uma dis tri bu i ção me lhor de ri que za 
e o aten di men to a essa po pu la ção que não tem ou tra
so lu ção a não ser mi grar? Essa po pu la ção não tem
qual quer es pe ran ça, por que a sa tu ra ção das ci da des
está tão gran de que os ad mi nis tra do res não con se -
guem acom pa nhar o in cha ço das ci da des, da zona
ur ba na. Então, te mos que aten der o cam po. Então,
per gun to a V. Exª, que está no cam po, se as sim me
per mi tir: quan do eu es ta va na Po lí cia Fe de ral, nós
iden ti fi cá va mos a de te ri o ra ção de ali men tos ar ma ze -
na dos com o adi an ta men to de di nhe i ro do Go ver no
Fe de ral – a or dem era que se in di ci as sem e pro ces -
sas sem as co o pe ra ti vas que ti nham o ar ma ze na men -
to e co lo ca vam à dis po si ção dos ór gãos go ver na men -
ta is os grãos que não eram re ti ra dos e aca ba vam
apo dre cen do. Aí sur gia a nova sa fra e não se sa bia o
que fa zer, por que ti nham que re ti rar a an ti ga para co -
lo car a nova; aque la ou tra fi ca va ao re len to. Isso con ti -
nua acon te cen do? Não te nho mu i ta cer te za, mas é
algo que sem pre me pre o cu pou, só que ago ra não te -
nho as in for ma ções ne ces sá ri as para sa ber se ain da
ocor re. Há uma fis ca li za ção cor re ta? Por que quan do
se fi nan cia os pe que nos pro du to res é pre ci so
dar-lhes apo io, pelo me nos para re ti ra rem a sa fra e
co lo cá-la à ven da, ou dis tri buí-la para aque les que
não têm com o que se ali men tar. Por isso cum pri men -
to V. Exª, es pe ro que esse gri to da tri bu na que V. Exª
dá seja ou vi do não só por um ou vi do, mas por to dos
aque les que têm a res pon sa bi li da de de de ci dir.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Mu i to
obri ga do, no bre Se na dor Ro meu Tuma, pelo seu
apar te. V. Exª é uma pes soa que, com es ses anos de
con vi vên cia, apren di a ad mi rar cada vez mais por sua
trans pa rên cia, cor re ção, por seu dis cer ni men to e pelo 
gran de com pa nhe i ro que é no apo i a men to das ca u -
sas jus tas, além de di zer da bra vu ra com que en fren ta 
os pro ble mas sem ne nhum medo, sem as som bro de
co i sa al gu ma. Sou um ad mi ra dor de V. Exª, mas lhe
digo que te nho an da do as som bra do com a ve lo ci da -
de do des com pas so que ve mos en tre o dis cur so e a
ação. Às ve zes me per gun to: por quê? E en con tro al -
gu mas res pos tas que não são boas. A bu ro cra cia
está de ses ti mu la da, não há au men to, pas sou a ser

vilã e tudo o que não pres ta va era cul pa dela e dos
nos sos fun ci o ná ri os pú bli cos.

Fico pen san do: ”Meu Deus! Um país que tem
tudo...“ Te mos tudo, so mos um país rico, por que, en -
tão, ha ver essa mi sé ria? Até apren di aqui, Se na dor
Ro meu Tuma, por que, por mais que vi va mos, es ta -
mos sem pre apren den do. Até na hora da mor te,
apren de mos como se mor re, não é ver da de? Re vol -
tei-me, numa des sas se cas que en fren ta mos, e fiz,
aqui na fren te do Se na do Fe de ral, um mo nu men to de
la tas se cas, sen do que cada uma de las ti nha o nome
de uma ci da de que es ta va pas san do sede. Hou ve pi a -
das, go za ções, mas não me en ver go nhei dis so. Pelo
con trá rio, nem eu, nem meu povo. Por que eu te ria
ver go nha de fa zer isso, se meu povo está pe gan do
lata d’água po lu í da para be ber? Foi uma for ma de
cha mar a aten ção da im pren sa.

Desta vez, Senador Romeu Tuma, fiz mais: fui
direto a cada órgão de imprensa. Pedi ao jornal Folha
de S.Paulo, ao O Estado de S. Paulo, ao Jornal do
Brasil, ao O Globo, à TV Globo, a todo o mundo, que
fizessem alguma reportagem sobre aquilo. In clu sive a 
TV Senado fez uma série, que deve passar por ess es
dias, muito importante, mostrando o que é a seca, o
que é a miséria. Fiquei impressionado quando vi os
nossos repórteres daqui da TV Senado pasmados,
estupefatos, sem acreditar no que estavam vendo. É
duro o quadro! Para quem nunca viveu aquilo,
quando vê, sente revolta. A meu ver é o momento em
que temos vergonha de ser brasileiros. A vontade é
de buscar auxílio no ex te rior, na OEA, pois aqui não
está funcionando como devia. A ordem foi dada, mas
não chega na velocidade adequada. E as coisas se
sucedem desde o tempo de D. Pedro II.

Se não é as sim que fun ci o na, o que de vía mos
es tar dis cu tin do? São co i sas que não con si go en ten -
der. Mi lhões de pes so as no País não pos su em casa,
mo ram em ba i xo de pon tes. Per gun to: há bar ro para
fa zer te lhas e ti jo los? Ter ra para ali cer ce? De sem pre -
ga dos para cons tru ir? O que fal ta? Uma vi bra ção, um
co man do. E não saem do pa pel as ca sas pró pri as po -
pu la res. Não con si go en ten der o por quê.

Vejo o meu Esta do, a Pa ra í ba, na que le can ti nho
do Bra sil, aque la cor co va, a dias de van ta gem em di -
re ção à Eu ro pa, se para lá fôs se mos nos des lo car. É
uma po si ção que nos dá uma van ta gem re la ti va enor -
me. As in dús tri as de pes ca do Uru guai, por exem plo,
pas sa ram a atu ar na Pa ra í ba. Ao in vés de três pes ca -
das por ano, fa zem qua tro, com 25% de au men to na
pro du ti vi da de. Onde não ha via pes ca, hou ve uma
pro du ção de vin te mi lhões, e para este ano a pre vi são 
é de 52 mi lhões. Já so mos o ma i or por to pes que i ro,



por que apro ve i ta mos a pro xi mi da de com o Gol fo da
Gu i né, no Oce a no Atlân ti co, onde está o atum e o es -
pa dar te. Tam bém o tu ris mo de ve ria ser apro ve i ta do.
Por de ver de ofí cio, co nhe ço bem o mun do e pude ob -
ser var que no Ja pão uma pes soa com US$4 mil ga -
nha pou co. Mas são US$4 mil. Enquan to os apo sen -
ta dos en fren tam um in ver no duro na que le país, po de -
ría mos re a li zar co lô ni as de fé ri as para os ja po ne ses,
apro ve i tan do nos sos ja po ne ses de sem pre ga dos em
São Pa u lo para aju da rem. Po de ría mos es tar tra zen do 
le vas de ja po ne ses ido sos, que le va ri am uma vida de
rei e não gas ta ri am nem um quar to do que re ce bem,
por que o que lá no Ja pão é caro de ma is aqui é ba ra to. 
Eles te ri am vida de rei. Nós po día mos es tar fa zen do
es sas co lô ni as de fé ri as. Nós po día mos es tar fa zen do 
tan tas co i sas, mas não es ta mos, por que não ar re ga -
ça mos as man gas e não fa ze mos o que de vía mos; os
pro gra mas não che gam ao fim da li nha. Um dos pou -
cos pro gra mas que teve a sua con clu são é o da agri -
cul tu ra fa mi li ar. E ve mos o mi la gre. Empres tam
R$500,00 para uma pes soa; ela com pra duas ca bras
e um bode; ou só duas ca bras e as leva para in se mi -
na ção. De re pen te, muda-se a vida com R$500,00.
Esse pro gra ma tem che ga do ao fi nal.

O Go ver no tem pro gra mas bons, mas ho ras há
em que o Go ver no pa re ce apá ti co. Não con si go en -
ten der. Vol tei do re ces so com a sen sa ção de que es -
que ce ram um pe da ço do Bra sil. É in crí vel. Como dis -
se o Se na dor Wel ling ton, há três dias está fe cha da a
BR que liga João Pes soa ao Ama zo nas. E ela não faz
fal ta, nin guém nem toma co nhe ci men to. 

Será que te rão que cru ci fi car al guém todo dia?
Será que te rão que de ca pi tar pes so as? Será que te -
rão que in cen di ar re par ti ções pú bli cas para cha mar
aten ção e anun ci ar que es tão ur gen te men te ne ces si -
tan do de ações? Eu não con si go en ten der o que se
está pas san do no País. Vejo toda a im pren sa dis cu tin -
do o caso de um Se na dor. Pa re ce que tudo no Con -
gres so diz res pe i to a um úni co Se na dor. E vejo essa
mes ma im pren sa fa zer de con ta que não está ven do a 
seca ma tan do mi lhões de pes so as.

Não con si go en ten der os cri té ri os. Não con si go
en ten der o que está se pas san do no País. Mas que ro
di zer que esta Casa, onde há tan tos pa tri o tas – e te -
nho tido o apo i a men to dos com pa nhe i ros – ela tem
tido pou ca for ça. Cre io que a Ban ca da nor des ti na ain -
da não sen tiu a for ça que tem. E con ti nu a mos numa
si tu a ção pa té ti ca, uma si tu a ção que nos de i xa a to -
dos per ple xos.

Hoje ve nho fa zer este de sa ba fo. Hoje eu, o Go -
ver na dor José Ma ra nhão e o De pu ta do Efra im Mo ra is 
fo mos aos ga bi ne tes dos Mi nis tros que co man dam o

pro ces so para pe dir que, pelo amor de Deus, ace le -
rem as ações. Eles dis se ram: – ”Já man da mos“. Mas
as ações ain da não che ga ram na in ten si da de ne ces -
sá ria. 

Pre ci sa mos, re al men te, en con trar so lu ções. Há
mu i tas co i sas a se fa zer no País. Te nho cum pri do,
como Se na dor, o meu de ver. Por onde pas sei, pro cu -
rei cum prir o meu de ver. Fui para a Co mis são do
Orça men to, Sr. Pre si den te, e en tre guei o re la tó rio
quin ze dias an tes do pra zo, por que o gru po todo de
Par la men ta res tra ba lha mos dia e no i te; nin guém ar re -
da va o pé de lá. Há vin te anos que não acon te cia isso.
E, de po is que fi ze mos, nun ca mais nin guém fez. Fo -
mos para a Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos e em -
pre en de mos a um nú me ro re cor de de re u niões, de
pro ces sos e de de ba tes. Esta mos na Co mis são de
Fis ca li za ção e Con tro le, que não fun ci o na va, e ba te -
mos o re cor de - em pa tan do com ou tras - em pro je tos
re la ta dos.

Como eu, cen te nas de pes so as fa zem o mes mo. 
Mas fi ca mos im po ten tes, quan do se tra ta de fa zer an -
dar essa má qui na gi gan tes ca de modo mais ve loz.

Te nho mu i to or gu lho de ser nor des ti no, mas dói
mu i to ser nor des ti no, por que ve mos os nos sos con -
ter râ ne os so fren do de uma for ma que ar ra sa o nos so
co ra ção, ar ra sa a nos sa con fi an ça no fu tu ro para
aque las cri an ças. Não nos pre o cu pa só a fome do
mo men to, mas tam bém os ne u rô ni os blo que a dos, os
ne u rô ni os atro fi a dos pela fome. Pior: a de sa gre ga ção
fa mi li ar. Sai o pai de fa mí lia para pro cu rar um em pre -
go nas pe ri fe ri as das gran des ci da des e fica a mu lher
sem ter o que dar de co mer aos fi lhos. 

Qu an do pas sa mos, du ran te o pe río do de seca,
nas es tra das do Nor des te, Sr. Pre si den te, dá ver go -
nha. Ve mos cri an ças, me ni nas de 12, 13 anos, pros ti -
tu in do-se para con se guir um tro ca do para le var aos ir -
mãos me no res. Isso não é cor re to; isso não está cer -
to. Há mu i to o que fa zer nes te País, mas fal ta vi bra -
ção; fal ta dar mos as mãos e ten tar mos re sol ver se ri a -
men te, sem que um fi que pu xan do o ta pe te do ou tro,
sem que um gru po, por ide o lo gia, fi que blo que an do a
ação do ou tro. So mos to dos ir mãos. Este País tem es -
pa ço para to dos e tem me i os e con di ções de nos fa zer 
vi brar para re sol ver os pro ble mas.

Encer ro meu pro nun ci a men to com uma fra se
mais dura: tal vez fal tem co ra gem e ver go nha. Se ti -
vés se mos ver go nha, com cer te za já te ría mos re sol vi -
do a ma i o ria dos pro ble mas que são crí ti cos e que
são pri o ri tá ri os nes te País: ha bi ta ção e edu ca ção.
Isso me lho ra ria a se gu ran ça e com cer te za re fle ti ria
na sa ú de. 



São pa la vras, eu sei, um tan to amar gas, mas
en ten dam-nas como o de sa ba fo de uma pes soa que
quer fa zer algo e não vê como. Este deve ser o 33º
dis cur so so bre o tema; en tre tan to, já se pas sa ram 72
dias sem que o as sun to te nha sido re sol vi do. As BRs
per ma ne cem blo que a das, im pe din do a pas sa gem
para Ca ja ze i ras e Sou sa.

Até quan do va mos fi car nes ta cho ru me la? Eu
que ria es tar aqui fa lan do so bre ex por ta ção, pro gres -
so, tec no lo gia, so bre um País que está cres cen do,
por que tem tudo para cres cer, mas, la men ta vel men te, 
es tou fa lan do de tris te zas, de má go as, de de cep ção e 
de so fri men to.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Lind berg Cury) – Com a
pa la vra o pró xi mo ora dor ins cri to, Se na dor Edu ar do
Su plicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY  (Blo co/PT – SP.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Se na dor Lind berg Cury, nes te
úl ti mo fim de se ma na, dias 28 e 29 de ju lho, es ti ve em
Lima, no Peru, acom pa nhan do a pos se do novo Pre -
si den te da que le país, Ale jan dro To le do, ele i to com
mais de 5 mi lhões de vo tos, ten do al can ça do mais de
53% dos vo tos no se gun do tur no con tra o seu prin ci -
pal ad ver sá rio, Alan Gar cia, numa ele i ção que se
cons ti tu iu em ver da de i ro mar co para a his tó ria da de -
mo cra cia da Amé ri ca do Sul, da Amé ri ca La ti na. 

Exis te no país um ver da de i ro tra u ma de cor ren te 
dos dez anos do Go ver no de Alber to Fu ji mo ri, ca rac -
te ri za do por au to ri ta ris mo, abu sos e cor rup ção. Ele
ain da ten tou ser ele i to pela ter ce i ra vez; foi, en tre tan -
to, des mo ra li za do de tal for ma que seu prin ci pal as -
ses sor, Vla di mi ro Mon te si nos, hoje, se en con tra de ti -
do por cri me de cor rup ção e o ex-Pre si den te Alber to
Fu ji mo ri en con tra-se re fu gi a do no Ja pão. 

Con si de rei mu i to im por tan te aten der ao con vi te
pes so al que me foi fe i to pelo Pre si den te Ale jan dro To -
le do para a trans mis são de man do. Fui re pre sen tan do 
o Se na do Fe de ral. Os De pu ta dos Alo i zio Mer ca dan te
e Feu Rosa fo ram como re pre sen tan tes da Câ ma ra
dos De pu ta dos. Tan to o De pu ta do Alo i zio Mer ca dan te 
quan to eu es ti ve mos re pre sen tan do a Di re ção Na ci o -
nal do Par ti do dos Tra ba lha do res. 

A trans mis são de man do do Pre si den te Ale jan -
dro To le do re ves tiu-se de enor me sig ni fi ca do para o
Peru. Aliás, isso ocor reu tam bém por uma ca rac te rís -
ti ca es pe ci al: Ale jan dro To le do é o pri me i ro des cen -
den te de ín di os que as su me a Pre si dên cia da Re pú -
bli ca. Por essa ra zão, so bre tu do, ele fez ques tão de
que a ce ri mô nia de trans mis são de man do ti ves se um 

ca pí tu lo na ci da de de Lima, no Con gres so Na ci o nal, e 
no do min go, o dia se guin te, con ti nu as se na ci da de de
Ma chu Pic chu, que pos sui uma ca rac te rís ti ca má gi ca, 
sa gra da, onde há mon ta nhas ma ra vi lho sas nas qua is
os in cas vi ve ram e for ma ram o seu im pé rio que, em
1532, aca bou sen do di zi ma do pe los con quis ta do res
es pa nhóis, pela ex pe di ção de Fran cis co Pi zar ro.

Foi extremamente interessante e bo nito
perceber como os valores indígenas estão presentes
na sociedade peruana e como o Presidente Alejandro 
To ledo, nesse revigoramento do anseio democrático
no país, resolveu resgatá-los, ou seja, os valores
indígenas da solidariedade, da reciprocidade, que
caracterizavam a sociedade inca. A sua própria
esposa, num pro nun ci a mento muito bo nito, no idioma 
quíchua, além de também fazê-lo em espanhol,
relembrou alguns aspectos de estarem todos
permitindo que não se apague a memória do grande
povo, sobretudo indígena, que se mantenha a língua,
que se sinta a mãe-terra, que, segundo os índios, era
uma divindade, e que possam ser resguardadas as
tradições de vestimenta, música, dança e tudo que
era tão importante para os povos indígenas, os incas
e os demais.

Em seus pro nun ci a men tos, Alejandro To ledo
ressaltou a importância de atacar a pobreza como
eixo cen tral de seu novo governo. Ele realizará
enorme esforço, tendo dado instruções a todo o seu
gabinete min is te rial para que cada uma das ações se
re al ize nos mais diversos setores, mas sempre
orientada para o objetivo de realizar-se uma luta fron -
tal con tra a pobreza.

Sr. Presidente, dos 26 milhões de peruanos, que 
hoje caracterizam a população do Peru, 54% ainda
estão em condição de pobreza e 4,5 milhões, em
condições de pobreza extrema. Uma em cada criança 
menor de cinco anos está com fome crônica. A
mortalidade infantil no Peru ainda é cinco vezes maior 
que nos países vizinhos. Mais de 40% não têm o
devido sistema de tratamento de águas e esgoto;
25% não têm eletricidade; só ¼ da população do Peru 
é abrangida pelo sistema de seguridade; a qualidade
da educação tem diminuído nos últimos anos.

Em que pese a Machu Picchu e tantos lugares
lindíssimos e de extraordinária importância do ponto
de vista antropológico e arqueológico, apenas 600 mil 
turistas visitam anualmente o Peru, comparados, por
exemplo, a 60 milhões que visitam anualmente a
Espanha. E o Presidente Alejandro To ledo tem por
objetivo que, du rante o seu Governo, nestes cinco
anos, haja um crescimento de pelo menos três
milhões de turistas. Essa foi sua meta, in clu sive para
colaborar no sentido da criação de pelo menos 400
mil empregos.

É seu ob je ti vo fa zer a eco no mia pe ru a na cres -
cer ace le ra da men te, man ten do-se o con tro le da in fla -



ção, mas pro cu ran do cons tru ir uma eco no mia de
mer ca do com um ”ros to hu ma no“, nas suas pró pri as
pa la vras. Por tan to, S. Exª pre ten de re a li zar ações
para re a ti var a eco no mia, ge rar em pre go em mu i to
ma i or ve lo ci da de do que tem ocor ri do, re a li zar no vos
in ves ti men tos para am pli ar a ca pa ci da de pro du ti va,
tan to com em pre en di men tos com a co la bo ra ção de
ca pi ta is na ci o na is quan to in ter na ci o na is; re a li zar um
gran de apo io à pe que na e à mé dia em pre sa, in clu in -
do uma li nha de mi cro cré di to de US$50 mi lhões, há
pou co anun ci a da; um pro gra ma de emer gên cia so ci al 
pro du ti va e, en fim, re a li zar um go ver no que pos sa es -
tar à al tu ra da gran de ex pec ta ti va e da es pe ran ça do
povo pe ru a no para uma nova era de de mo cra cia, de
bus ca de jus ti ça e de paz.

Foi im por tan te o diá lo go tes te mu nha do pelo
Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so, em que o
Pre si den te do Peru pro cu rou ter um diá lo go mais con -
cre to com as na ções an di nas. Pro cu rou, in clu si ve, re -
a li zar um en ten di men to, uma de cla ra ção es pe ci al,
que eu gos ta ria de aqui re gis trar, dos pa í ses an di nos.
Ten do como ce ná rio a ci da de la de Ma chu Pic chu,
fez-se pú bli ca esta de cla ra ção, este foi o prin ci pal pro -
nun ci a men to em nome dos pa í ses an di nos que Ale -
jan dro To le do apre sen tou, ex pres san do seu con ven -
ci men to de que a de mo cra cia, o de sen vol vi men to e o
res pe i to aos di re i tos hu ma nos e às li ber da des fun da -
men ta is se jam in ter de pen den tes e pos sam re for -
çar-se mu tu a men te. Os pre si den tes dos pa í ses an di -
nos re i te ra ram a sua con vic ção de for ta le cer a de mo -
cra cia como sis te ma de go ver no, com pro me ten do-se
a de fen der a ins ti tu ci o na li da de de mo crá ti ca e o Esta -
do de Di re i to, in sis tin do que o exer cí cio efe ti vo da de -
mo cra cia re quer for ta le cer o seu ca rá ter par ti ci pa ti vo.

Assim, eles pre ten dem ado tar uma car ta de mo -
crá ti ca in te ra me ri ca na, du ran te a pró xi ma Assem -
bléia Extra or di ná ria da Orga ni za ções das Na ções
Uni das, da qual o Bra sil par ti ci pa rá e que se re a li za rá
em Lima em se tem bro pró xi mo. Esta de ve rá cons ti tu -
ir-se em um ins tru men to des ti na do a con tri bu ir para a
pro mo ção, es ta bi li da de, pre ser va ção e de fe sa da ins -
ti tu ci o na li da de de mo crá ti ca.

Os pa í ses an di nos, os seus che fes de Esta do
pro põem ela bo rar um tex to para for mar a car ta an di na 
de di re i tos hu ma nos. Esse do cu men to con si de ra uma 
fon te de ri que za e de união en tre as so ci e da des an di -
nas a di ver si da de cul tu ral e éti ca da que las na ções.
Assim, ex pres sam os pre si den tes dos pa í ses an di nos 
– e isso é mu i to im por tan te para nós, bra si le i ros – a
sua de ci são de con ti nu ar de sen vol ven do es tra té gi as
e po lí ti cas di ri gi das a re va lo ri zar a plu ra li da de ét ni ca e 
a mul ti cul tu ra li da de das na ções, com o fim de pro mo -

ver a ple na par ti ci pa ção dos po vos in dí ge nas e das
mi no ri as ét ni cas, apo i an do, as sim, os es for ços de
pro mo ção e pro te ção dos di re i tos e li ber da des fun da -
men ta is dos po vos in dí ge nas, as sim como o di re i to a
sua iden ti da de e tra di ções e a nun ca se rem re mo vi -
dos, como po vos, de suas ter ras, para que se as se gu -
re a pro pri e da de in te lec tu al co le ti va, man ter e de sen -
vol ver o seu pa tri mô nio cul tu ral e his tó ri co.

Em seu pro nun ci a men to, a Srª Ele a ne Karp, em
Ma chu Pic chu, ob ser vou, em sua ex pec ta ti va, que
po de rá Ale jan dro To le do tor nar-se o dé ci mo Pa cha -
cú tec da mo der ni da de, co la bo ran do para que o Peru
se trans for me em uma ter ra de igual da de para to dos
os po vos, se guin do, as sim, uma tra di ção dos in cas.
Há ex pec ta ti va de que po de ria To le do ser um inca, o
dé ci mo Pa cha cú tec, que vol ta ria para re a li zar um go -
ver no tão po si ti vo em suas ações quan to acon te ceu
du ran te o tem po dos in cas, que cons ti tu í ram uma das
mais im por tan tes ci vi li za ções da his tó ria da hu ma ni -
da de.

Qu e ro trans mi tir, Pre si den te Lind berg Cury, a
ma ra vi lho sa sen sa ção de tes te mu nhar, seja no Con -
gres so Na ci o nal, em Lima, seja em Ma chu Pic chu, o
que foi essa ce ri mô nia tão sig ni fi ca ti va.

Lem bro-me de, es tu dan te no Co lé gio São Luís,
aos 14 ou 15 anos, ter fi ca do mu i to en tu si as ma do
quan do o Pro fes sor de His tó ria Ge ral e do Bra sil, Síl -
vio Bar bi e ri, fa lou-nos, com ex tra or di ná ria vi bra ção,
do que ha via sido co nhe cer Ma chu Pic chu. Em clas -
se, re la tou-nos que ha via vi a ja do de trem de Ba u ru à
Bo lí via e, de lá, su bi do as mon ta nhas do Peru pe las
ter ras má gi cas e ma ra vi lho sas dos in cas. 

Sr. Pre si den te, Se na dor Lind berg Cury, se V. Exª 
já es te ve na re gião, cer ta men te con cor da co mi go: tra -
ta-se de um dos lu ga res mais be los do pla ne ta Ter ra e 
que tem um sig ni fi ca do mu i to es pe ci al. 

Se guin do a tra di ção, po vos in dí ge nas pre sen te -
a ram o Pre si den te do Peru e pes so as dos di ver sos
su i os, dos qua tro can tos do Peru, fi ze ram ofe ren das
ao Pre si den te Ale jan dro To le do, ao mes mo tem po em 
que um dos prin ci pa is sa cer do tes con du zia uma ce ri -
mô nia. O gran de an tro pó lo go Au re lio Car mo na Cruz
ex pli cou-nos que a ce ri mô nia da que i ma do palo san -
to – a in ci ne ra ção de uma ma de i ra cuja fu ma ça é le -
va da pelo ven to – ti nha o pro pó si to de lim par os es pí -
ri tos de to dos ali pre sen tes. Te nho cer te za de que,
com esse es ta do de es pí ri to, o Pre si den te Ale jan dro
To le do e os mi nis tros da sua equi pe te rão con di ções
de re a li zar um tra ba lho à al tu ra da enor me es pe ran ça
que o povo pe ru a no nele hoje de po si ta. 



É cla ro que pre ci sa mos es tar aten tos, to mar cu i -
da do. Espe ro que o Pre si den te Ale jan dro To le do não
aca be sen do le va do a ter um pro ce di men to como o
que hoje li mi ta tan to as ações do Pre si den te Fer nan -
do de La Rúa, na Argen ti na, que aca bou cha man do
um dos seus prin ci pa is ad ver sá ri os na com pe ti ção
para se tor nar o seu Mi nis tro da Eco no mia. Espe ro
que ele te nha for ça su fi ci en te para le var adi an te os
seus pro pó si tos.

Qu e ro in for mar que eu e o De pu ta do Aloy sio
Mer ca dan te su ge ri mos ao Pre si den te Ale jan dro To le -
do, nos nos sos diá lo gos in for ma is, e ele ace i tou, que
seja re a li za do, pela ini ci a ti va de seu go ver no, no
Peru, um sim pó sio in ter na ci o nal para o exa me das di -
ver sas pro po si ções vi san do ao com ba te à po bre za,
que cons ti tui um dos ei xos bá si cos do seu go ver no,
para que pos sam ser exa mi na das as di ver sas pro po -
si ções, in clu si ve a ga ran tia de uma ren da bá si ca
como um di re i to à ci da da nia, como tam bém ou tros
pro gra mas. O Pre si den te Ale jan dro To le do con si de -
rou bem-vin da essa su ges tão.

Agra de ço tam bém ao em ba i xa dor do Bra sil no
Peru, José Vi e gas Fi lho, que nos deu toda a aten ção
du ran te o pe río do em que lá es ti ve mos.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRES I DENTE (Lindberg Cury) – Passo a

palavra ao próximo inscrito, o Senador Casildo
Maldaner.

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, nobres colegas, o Plano Nacional de
Segurança Pública, lançado pelo Governo Fed eral,
completou um ano no último dia 20 de junho, o que
sugere, de imediato, um balanço para sabermos dos
resultados alcançados. As avaliações são divergentes e 
há problemas no caminho, mas não há dúvida de que
alguns resultados importantes foram alcançados. 

O Plano nasceu sob as críticas dos governadores, 
que reclamavam, sobretudo, do fato de não terem sido
ouvidos. O saudoso Governador Mário Covas, aliado do 
Governo Fed eral, foi irônico em relação à meta de
redução de 10% da criminalidade, condição para
receber as verbas do Fundo Nacional de Segurança
Pública. ”Tudo bem, eu reduzo a criminalidade, agora o
Governo Fed eral terá de reduzir em 10% o
desemprego“, disse ele à época.

Segundo matéria publicada pelo Correio
Braziliense no mês de junho último, os secretários de
Segurança estão entusiasmados com o Plano, com a
abertura de um ca nal de comunicação com o Governo
Fed eral para tratar do assunto e, sobretudo, com os
recursos que têm recebido, ainda que eles sejam
menores que originalmente previsto.

No ano pas sa do, apenas R$251 milhões foram
repassados aos Estados, dos R$330 milhões
originalmente previstos. Este ano, serão destinados a
eles apenas R$403 milhões dos R$500 milhões
originalmente previstos. Quase R$100 milhões foram
retidos pela área econômica do Governo Fed eral. Ainda 
assim, os dezoito secretários entrevistados, in clu sive os 
de governos de Oposição, apesar de uma ou outra
ressalva, elogiam o Plano. Na verdade, eles
comemoram não apenas os recursos recebidos, mas o
envolvimento do Governo Fed eral com a questão.

Também há críticas quanto à falta de uma política
efetiva de governo nesse cam po e quanto à falta de
atualidade do modelo de combate à criminalidade e da
estrutura das polícias. O envolvimento do Governo Fed -
eral com a questão e a sua articulação com os governos 
estaduais são positivos. 

A prova dis so é a construção, pelo Governo Fed -
eral, de uma estrutura apta a medir os índices nacionais
de criminalidade, o que an tes não havia. Essa medição,
imprescindível para o estabelecimento de políticas
públicas e para a sua coordenação, já que o crime não
conhece fronteiras, é fruto das esferas fed eral e
estadual de Governo. Com isso, é possível sa ber que,
nos últimos dois anos, o número de crimes con tra a
pessoa passou de cerca de 985 mil para 1,131 milhão,
um crescimento de quase de 15%. É também possível
conhecer a tipologia desses crimes, o que irá orientar
melhor as ações governamentais e permitirá a sua
coordenação para um combate mais eficiente à ação
dos marginais.

No que diz respeito às ações efetivamente
realizadas dentro do planejamento do Governo Fed eral, 
que prevê 124 ações ordenadas em 15 compromissos,
que vão do combate ao narcotráfico e ao crime
organizado à atualização da legislação, passando pelo
reaparelhamento das Polícias –, vale a pena examinar
os da dos do balanço do próprio Ministério da Justiça,
por ocasião do aniversário do Plano.

Os recursos do Fundo Nacional de Segurança
Pública permitiram o treinamento de 9.400 policiais, em
mais de 80 cursos realizados em todo o País, a
aquisição de 4.300 novos veículos, 15 lanchas, dois
helicópteros, 20.700 armas, 8.700 equipamentos de
informática e 4.800 equipamentos de segurança,
como capacetes, es cu dos e coletes.

Foram repassados R$98 milhões, por meio do
Fundo Penitenciário Nacional, para a reforma e para a 
construção de presídios em todo o País, o que gerou
7.080 no vas vagas nesses estabelecimentos. Para
este ano, está prevista a aplicação de mais R$206
milhões para a abertura de mais 14 mil vagas. Foram
instaladas centrais e varas de penas alternativas em
15 Estados, propiciando a criação de mais 14 mil
vagas. A criação de outras três unidades está prevista 
para os próximos meses.



Foram realizadas oito operações policiais
integradas de combate ao crime organizado no
âmbito do Plano Nacional de Segurança Pública,
envolvendo os 26 Estados e o Distrito Fed eral. Nos
Estados, foram executadas outras 230 operações. 

Como resultado dessas ações, foram
destruídos 970 mil pés de maconha e apreendidas 97
toneladas de maconha, 8,1 toneladas de cocaína e
42 mil comprimidos de ec stasy. Recentemente, foi
incinerada uma quantidade recorde de entorpecentes 
nos al tos fornos da Cosipa. Também foram
apreendidas 5.800 armas, 38 mil cartuchos de
munição e 321 explosivos diversos.

Foram inauguradas 18 no vas delegacias de
Polícia Fed eral em dez Estados da Federação, o que
permitiu reforço na atuação daquela força con tra o
crime organizado e a conseqüente realização de 72
no vas operações para o combate a essa forma de
criminalidade.

O Programa de Assistência a Vítimas e
Testemunhas Ameaçadas atendeu até agora a 328
pessoas. A capacidade de atendimento desse
programa será reforçada com novos recursos, o que
resultará na possibilidade de atenção a 665 cidadãos
em situação de risco.

Por último, Sr. Presidente, mas não menos
importante, foram realizadas ações voltadas ao
fortalecimento das comunidades carentes, buscando
o que talvez seja o objetivo mais moderno do Plano. O 
Serviço Civil Voluntário treinou aproximadamente
14.000 jovens de cerca de 18 anos. O projeto
Agentes Jovens de Desenvolvimento So cial e
Humano capacitou 17.600 adolescentes en tre 15 e
17 anos, para que se tornem líderes em suas
comunidades e colaborem nos programas
assistenciais das prefeituras.

Também foram empreendidas ações dentro do
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil.

Como se vê, isso não é muito, o que é
reconhecido pelo próprio Governo Fed eral. Na
semana passada, o Ministro da Justiça José Gregori
admitiu que ”não há o que comemorar, mas há o que
contabilizar“, na abertura da Semana Nacional
Antidrogas. Tem razão o Ministro. Há o que
contabilizamos a fa vor e há o rol das coisas que
foram prometidas e ainda não foram feitas.

Por exemplo, a criação de duas mil no vas
vagas na Polícia Fed eral já foi aprovada pelo
Congresso Nacional, mas essas no vas vagas, bem
como 461 outras já existentes, ainda não foram
preenchidas. Das 21 delegacias da Polícia Fed eral
que deveriam ter sido criadas no ano pas sa do,
apenas 18 foram criadas até agora. Os R$20 milhões 
previstos para a intensificação da vigilância nas
fronteiras neste ano, em apoio às ações de

repressão ao narcotráfico, ainda não foram liberados.
O Projeto Reluz, que tinha como finalidade

melhorar a iluminação pública urbana para auxiliar
na redução da criminalidade e que deveria dispor de
R$150 milhões, em 2000, acabou liberando, por
meio do Ministério de Minas e Energia, apenas
R$115 milhões para os Estados da Bahia, do Rio
Grande do Norte, do Rio de Ja neiro, de Minas
Gerais, de Goiás, do Amazonas, de Roraima, de São 
Paulo e para o Distrito Fed eral. Contudo,
ultimamente, a crise de abastecimento de energia
elétrica tem colocado o Projeto Reluz em
dificuldades.

No cam po legislativo, foram aprovadas pelo
Congresso apenas duas das dez propostas do
Ministério da Justiça, as que permitem a
identificação crim i nal de pessoas apanhadas em fla -
grante e a infiltração de policiais em organizações
criminosas para a obtenção de informações
mediante a autorização ju di cial. As outras oito
continuam tramitando, e apenas uma ainda não foi
transformada em projeto de lei.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ainda há
um longo caminho a percorrer no cam po da
segurança pública em nosso País. Além de um
envolvimento mais pro fun do do Governo Fed eral
com essa questão, especialmente no papel de
coordenador de esforços, é preciso modernizar a
concepção das ações de combate ao crime com
base nas idéias de que ele conhece fronteiras e se
moderniza diuturnamente.

Para agravar ainda mais as dificuldades do
Governo Fed eral na concretização das propostas do
Plano de Segurança Nacional, o País defronta-se
com as greves das Polícias Civis estaduais e com os
motins dos policiais militares. 

Estamos acompanhando, sob forte tensão, a
evolução das negociações para a solução dos im -
passes a que estão sendo levadas essas greves.
Para solucionar a crise, fala-se na ”unificação das
Polícias“ e na ”criação da Guarda Nacional“. Está-se
debatendo essa questão atualmente. O Governo
reúne freqüentemente o seu primeiro escalão e os
setores dessa área. Esse tema está sendo discutido
em todo o Brasil.

Meus nobres Pares, dizia o Dr. Stelson Ponce,
consultor legislativo do Senado Fed eral, que ”ess es
nomes pomposos têm grande potencial de ilusão
sobre a sociedade, mas não serão, decerto, a
solução para os problemas aqui apresentados, até
por entender que a crise é de autoridade“.

Não nos parece também que as soluções
propostas sejam as melhores. Em que pese o
prejuízo ocasionado pelas greves ao serviço



essencial de segurança pública, não podemos
fechar os olhos para os salários indignos que essas
classes vêm recebendo, sem levarmos em conta o
risco de vida a que estão submetidas no mis ter das
suas funções e atribuições.

Surge, na oportunidade, outro questionamento: 
se o Governo Fed eral tem recursos para criar uma
”Nova Força“, o que gerará al tos custos para a sua
estruturação, por que não pagar melhores e
merecidos salários às categorias dos policiais,
evitando, assim, esse caos já implantado no País?
Por que protelar essa justa pretensão? Por que não
redirecionar recursos do próprio Plano Nacional de
Segurança Pública? E o que acontecerá quando a
Guarda Nacional se amotinar?

Trago este tema para reflexão desta Casa, Sr.
Presidente, pois a tendência é o movi men to se
alastrar com no vas intervenções federais, o que trará 
mais insegurança à já insegura população brasileira.

Retomando o aniversário do Plano de
Segurança Nacional, é fun da men tal combater as
causas sociais da criminalidade. Uma criança tem
duas oportunidades na vida de se transformar em
cidadã: uma, na família e outra, na escola. Deve,
preferencialmente, ter ambas as oportunidades. Mas 
se não tem nem uma e nem outra, dificilmente
escapará da marginalidade criminosa. Assim, a
distribuição de renda e a educação gratuita e de boa
qualidade para todos é fun da men tal para ajudar a
combater a criminalidade no nascedouro.

Um Judiciário forte e ágil também é fun da men -
tal no combate ao crime. A modernização da
legislação e do Poder Judiciário, para que se tenha
eficiência e celeridade nos julgamentos, também
são passos importantes que precisam ser da dos.
Estão em exame, no Congresso, os Códigos Pe nal e
de Processo Pe nal, além das medidas já
mencionadas, de autoria do Executivo, para o
combate à criminalidade. Urge que nos esforcemos
para aprová-las o quanto an tes.

O sistema penitenciário precisa ser
completamente modificado. Atualmente, os presos
têm imposto suas vontades às autoridades mediante 
rebeliões, como se viu recentemente no Paraná,
numa inversão absoluta de valores. É preciso acabar 
com isso e tornar as prisões de nosso País lugares
dignos, onde a custódia de criminosos pelo Estado
não se transforme em submundo cruel ou escola do
crime de nível su pe rior.

Esse conjunto de ações parece que começa a
ser compreendido como imprescindível pela nossa
sociedade, que não agüenta mais tanta violência a

que ela está exposta diariamente. Essa
compreensão e a saturação de que todos somos
vítimas certamente irão nos impulsionar a encontrar
as soluções que tanto a Nação reclama“. 

Sr. Presidente, nobres Colegas, são algumas
considerações que faço hoje, na reabertura dos
trabalhos do Congresso Nacional, para que
reflitamos sobre a questão. Toda a Nação está
acompanhando as greves das Polícias nos Estados;
o Governo, reunido, pensa na criação da Guarda
Nacional, mas precisamos questionar as causas.

Não há a menor dúvida de que as Polícias têm
o dever – o juramento foi feito – de de fender o
cidadão, as famílias, a todos, mas devemos verificar
se uma das causas dessa greve não é a falta de um
tratamento digno a ess es policiais, que ficam
impedidos de cumprir o juramento. Será que a causa
não é a falta de poder aquisitivo, de condições de
vida? Será que o Governo, que irá gastar valores
que, por certo, não serão pequenos, para criar a
Guarda Nacional, vai aumentar a dignidade dos
policiais de hoje? Será que a solução é criar a
Guarda Nacional para prender seus colegas que, às
vezes, não têm condições de atuar?

Alguns questionam por que não há greve na
Polícia Fed eral. Não há porque eles ganham
condignamente. Ou será que é só por causa do
juramento que fizeram? E os outros juraram, e por
que não cumprem? Devemos questionar tudo isso.
Levarmos tudo isso em consideração.

Será que criar a Guarda Nacional e começar a
prender em todas as greves de policiais vai re solver? 
Será que esse é o caminho para oferecermos
segurança às famílias brasileiras, à cidadania? E se
a Guarda se amotinar, como vão fazer? Ou a Guarda 
não se vai amotinar porque vai ganhar bem mais?
Será que é por isso? Será que ela vai ter um outro
salário? 

Sr. Presidente e nobres Senadores, trago essa
questão para que possamos refletir. Temos que pensar,
temos que trocar idéias. Não adianta formar uma
Guarda Nacional para prender colegas sem lhes dar
condições de sobrevivência. Nesse caso, uma conversa 
franca, um diálogo transparente é fun da men tal.

Quando Governador do meu Estado, Santa
Catarina, enfrentei greves. Não as resolvia de supetão,
sempre acreditei que o diálogo é muito melhor do que
cinco minutos de tiroteio. 

Portanto, temos que esgotar o diálogo, observar as
diversas pressões psicológicas e sociais sofridas pelos
policiais, se há condições de trabalho, de sobrevivência,
ou se eles desejam apenas fazer bagunça. Para tudo há
limite, mas é fun da men tal analisar o problema de perto.



An tes de enviarmos propostas, alocarmos recursos
extraordinários para a criação da Guarda Nacional,
devemos buscar as causas, procurar soluções, afinal de
contas, todos somos irmãos, policial fed eral, estadual ou
mu nic i pal, todos nós merecemos viver dignamente e com
segurança.

Eram essas as considerações, na tarde de hoje,
Sr. Presidente.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRES I DENTE (Limdberg Cury) – Não há
mais oradores inscritos.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 400, DE 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do ar ti go 222 do Re gi men to Inter no

do Se na do Fe de ral, re que i ro a Vos sa Exce lên cia, ou -
vi do o Ple ná rio des ta Casa, seja con sig na do um voto
de con gra tu la ção ao Jor nal Cor re io da Pa ra í ba, a to -
dos os seus di re to res e equi pe, pelo re co nhe ci men to
e ho me na gem pres ta da na pu bli ca ção do dia 31 de
ju lho do cor ren te ano pelo Jor nal Ga ze ta Mer can til,
com o Prê mio Ima gem Empre sa ri al Esta du al.

Sala das Sessões,  1º de agosto de 2001 _
Ronaldo Cunha Lima.

O SR. PRES I DENTE (Lindberg Cury) – Em
votação o requerimento.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.

Será cumprida a deliberação do Plenário.

O SR. PRES I DENTE (Lindberg Cury) – Nada
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os
trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs. Senadores
que constará da sessão deliberativa ordinária de
amanhã, a realizar-se às 10 horas, a seguinte

ORDEM DO DIA
– 1 –

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 449, DE 1999
(Incluído em Ordem do Dia nos termos

do Recurso nº 3, de 2001)
Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei do

Se na do nº 449, de 1999, de au to ria do Se na dor Lú cio
Alcân ta ra, que al te ra o art. 43 da Lei nº 8.080, de 19
de se tem bro de 1990 (Lei Orgâ ni ca da Sa ú de), pos si -
bi li tan do aos hos pi ta is uni ver si tá ri os cap tar re cur sos
pro ve ni en tes de in ter na ções hos pi ta la res, ten do

Pa re ce res sob nºs 227 e 228, de 2001, da Co -
mis são de Assun tos So ci a is, Re la tor: Ge ral do Althoff,
1º pro nun ci a men to (so bre o Pro je to): fa vo rá vel nos
ter mos da Emen da nº 1-CAS (Subs ti tu ti vo), que ofe -
re ce, com vo tos con trá ri os dos Se na do res Tião Vi a -
na, Jú lio Edu ar do e da Se na do ra He lo í sa He le na, e
abs ten ção do Se na dor Ri car do San tos; 2º pro nun ci a -
men to (so bre as emen das apre sen ta das pe ran te a
Co mis são du ran te o tur no su ple men tar): fa vo rá vel,
nos ter mos da Emen da n.º 2-CAS (Subs ti tu ti vo).

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria do dia 27 de ju nho do cor ren te
ano, quan do teve sua dis cus são adi a da para hoje.

– 2 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 37, DE 2001

Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo nº 37, de 2001 (nº 474/2000, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que
renova a concessão da Rádio Educacional e Cul -
tural de Uberlândia Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Uberlândia, Estado de Minas Gerais , tendo

Parecer favorável, sob nº 617, de 2001, da
Comissão de Educação, Re la tor: Senador Arlindo
Porto.

– 3 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 38, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 38, de 2001 (nº 476/2000, na Câ ma ra 
dos De pu ta dos), que apro va o ato que re no va a per -
mis são ou tor ga da à Rá dio Co lo ni al FM Ltda. para ex -
plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia
mo du la da na ci da de de São João Del Rei, Esta do de
Mi nas Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 618, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Arlin do Por to.

– 4 –
REQUERIMENTO Nº 330, DE 2001

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
330, de 2001, de au to ria do Se na dor Iris Re zen de, so -
li ci tan do a tra mi ta ção con jun ta das Pro pos tas de
Emen da à Cons ti tu i ção nºs 46, de 2000, e 6, de 2001,
por re gu la rem a mes ma ma té ria.

O SR. PRES I DENTE (Lindberg Cury) – Está
encerrada a sessão.

(Le van ta-se a ses são às 18 ho ras e 38 
mi nu tos.)





Ata da 84ª Ses são De li be ra ti va Ordi ná ria
em 2 de agos to de 2001

3ª Ses são Le gis la ti va Ordi ná ria da 51ª Le gis la tu ra

Pre si dên cia dos Srs. Edi son Lo bão, Anto nio Car los Va la da res,
Mo za ril do Ca val can ti, Gil ber to Mes tri nho e Ade mir Andra de

ÀS 10 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS
SRS. SENADORES:

Ade mir Andra de – Álva ro Dias – Amir Lan do – 
Anto nio Car los Jú ni or – Antonio Car los Va la da res – 
Arlin do Por to – Bel lo Par ga – Ber nar do Ca bral –
Car los Wil son – Ca sil do Mal da ner – Edi son Lo bão
– Edu ar do Si que i ra Cam pos – Edu ar do Su plicy –
Fran ce li no Pe re i ra – Fre i tas Neto – Ge ral do Althoff
– Ge ral do Cân di do – Ge ral do Melo – Ger son Ca -
ma ta – Gil ber to Mes tri nho – Gil vam Bor ges – He lo í -
sa He le na – Iris Re zen de – Jef fer son Pe res – João
Alber to Sou za – Jo nas Pi nhe i ro – José Agri pi no –
José Alen car – José Co e lho – José Edu ar do Du tra
– José Fo ga ça – José Sar ney – Ju vên cio da Fon se -
ca – La u ro Cam pos – Le o mar Qu in ta ni lha – Lind -
berg Cury – Lú cio Alcân ta ra – Lú dio Co e lho – Luiz
Ota vio – Ma gui to Vi le la – Ma ria do Car mo Alves –
Ma ri na Sil va – Mar lu ce Pin to – Ma u ro Mi ran da –
Mo za ril do Ca val can ti – Na bor Jú ni or – Ney Su as su -
na – Nilo Te i xe i ra Cam pos – Osmar Dias – Pa u lo
Har tung – Pa u lo Sou to – Pe dro Piva – Pe dro Si mon 
– Pe dro Ubi ra ja ra – Re nan Ca lhe i ros – Ri car do
San tos – Ro ber to Fre i re – Ro ber to Re quião – Ro -
me ro Jucá – Ro meu Tuma – Ro nal do Cu nha Lima – 
Sér gio Ma cha do – Val mir Ama ral – Wal deck Orne -
las – Wel ling ton Ro ber to.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da res)
– A lis ta de pre sen ça acu sa o com pa re ci men to de 65
Srs. Se na do res. Ha ven do nú me ro re gi men tal, de cla ro
aber ta a ses são.

Sob a pro te ção de Deus, ini ci a mos nos sos tra ba -
lhos.

O Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za -
ril do Ca val can ti, pro ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

AVISOS 

DE MI NIS TROS DE ESTA DO

Nº 584/2001, de 28 de ju nho úl ti mo, do Mi nis tro
de Esta do da Jus ti ça, en ca mi nhan do as in for ma ções
em res pos ta ao Re que ri men to nº 190, de 2001, do
Se na dor Pe dro Si mon. Ao Arqui vo.

Nº 586/2001, de 28 de ju nho úl ti mo, do Mi nis tro
de Esta do da Jus ti ça, en ca mi nhan do as in for ma ções
em res pos ta ao Re que ri men to nº 148, de 2001, do
Se na dor Ge ral do Cân di do. Ao Arqui vo.

Nº 651/2001, de 26 de ju nho úl ti mo, do Mi nis tro
de Esta do dos Trans por tes, en ca mi nhan do as in for -
ma ções em res pos ta ao Re que ri men to nº 86, de
2001, do Se na dor Wal deck Orne las. Ao Arqui vo.

Nº 652/2001, de 26 de ju nho úl ti mo, do Mi nis tro
de Esta do dos Trans por tes, en ca mi nhan do as in for -
ma ções em res pos ta ao Re que ri men to nº 29, de
2001, do Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães.

As in for ma ções do ram en ca mi nha das,
em có pia, aos Re que ren tes.

Os Re que ri men tos vão ao Arqui vo.



MATÉRIAS RECEBIDAS DA
 CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO Nº 1-B, DE 1995

(Nº 472/97, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Alte ra dis po si ti vos dos arts. 48, 57, 61, 62, 64, 66,
84, 88 e 246 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e dá ou tras

pro vi dên ci as.

As Me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se -
na do Fe de ral, nos ter mos do § 3º do art. 60 da Cons ti -
tu i ção Fe de ral, pro mul gam a se guin te Emen da ao
tex to cons ti tu ci o nal:

Art.  1º Os arts. 48, 57, 61, 62, 64, 66, 84, 88 e
246 da Cons ti tu i ção Fe de ral pas sam a vi go rar com as 
se guin tes al te ra ções:

“Art. 48. .................................................
..............................................................
X – cri a ção, trans for ma ção e ex tin ção

de car gos, em pre gos e fun ções pú bli cas,
ob ser va do o que es ta be le ce o art. 84, VI, b;

XI – cri a ção e ex tin ção de Mi nis té ri os
e ór gãos da ad mi nis tra ção pú bli ca;

..................................................." (NR)
“Art. 57. .................................................
..............................................................
§ 7º Na ses são le gis la ti va ex tra or di ná -

ria, o Con gres so Na ci o nal so men te de li be ra -
rá so bre a ma té ria para a qual foi con vo ca -
do, res sal va da a hi pó te se do § 8º, ve da do o
pa ga men to de par ce la in de ni za tó ria em va -
lor su pe ri or ao sub sí dio men sal.

§ 8º Ha ven do me di das pro vi só ri as em
vi gor na data de con vo ca ção ex tra or di ná ria
do Con gres so Na ci o nal, se rão elas au to ma -
ti ca men te in clu í das na pa u ta da con vo ca -
ção."(NR)

“Art. 61 ..................................................
§ 1º........................................................
..............................................................
II – ........................................................
..............................................................

e) cri a ção e ex tin ção de Mi nis té ri os e
ór gãos da ad mi nis tra ção pú bli ca, ob ser va do 
o dis pos to no art. 84, VI;

..................................................." (NR)
“Art. 62. Em caso de re le vân cia e ur -

gên cia, o Pre si den te da Re pú bli ca po de rá

ado tar me di das pro vi só ri as, com for ça de
lei, de ven do sub me tê-las de ime di a to ao
Con gres so Na ci o nal.

§ 1º É ve da da a edi ção de me di das
pro vi só ri as so bre ma té ria:

I – re la ti va a:
a) na ci o na li da de, ci da da nia, di re i tos

po lí ti cos, par ti dos po lí ti cos e di re i to ele i to -
ral;

b) di re i to pe nal, pro ces su al pe nal e
pro ces su al ci vil;

c) or ga ni za ção do Po der Ju di ciá rio e
do Mi nis té rio Pú bli co, a car re i ra e a ga ran tia
de seus mem bros;

d) pla nos plu ri a nu a is, di re tri zes or ça -
men tá ri as, or ça men to e cré di tos adi ci o na is
e su ple men ta res, res sal va do o pre vis to no
art. 167, § 3º;

II – que vise a de ten ção ou se qües tro
de bens, de pou pan ça po pu lar ou qual quer
ou tro ati vo fi nan ce i ro;

III – re ser va da a lei com ple men tar;

IV – já dis ci pli na da em pro je to de lei
apro va do pelo Con gres so Na ci o nal e pen -
den te de san ção ou veto do Pre si den te da
Re pú bli ca.

§ 2º Me di da Pro vi só ria que im pli que
ins ti tu i ção ou ma jo ra ção de im pos tos, ex ce -
to os pre vis tos nos arts. 153, I, II, IV, V, e
154, II, só pro du zi rá efe i tos no exer cí cio fi -
nan ce i ro se guin te se hou ver sido con ver ti da 
em lei até o úl ti mo dia da que le em que foi
edi ta da.

§ 3º As me di das pro vi só ri as, res sal va -
do o dis pos to nos §§ 11 e 12 per de rão efi -
cá cia, des de a edi ção, se não fo rem con ver -
ti das em lei no pra zo de ses sen ta dias, pror -
ro gá vel uma vez por igual pe río do, de ven do
o Con gres so Na ci o nal dis ci pli nar, por de cre -
to le gis la ti vo, as re la ções ju rí di cas de las de -
cor ren tes.

§ 4º O pra zo a que se re fe re o § 3º
con tar-se-á da pu bli ca ção da me di da pro vi -
só ria, sus pen den do-se du ran te os pe río dos
de re ces so do Con gres so Na ci o nal.

§ 5º A de li be ra ção de cada uma das
Ca sas do Con gres so Na ci o nal so bre o mé ri -
to das me di das pro vi só ri as de pen de rá de ju í -
zo pré vio so bre o aten di men to de seus pres -
su pos tos cons ti tu ci o na is.



§ 6º Se a me di da pro vi só ria não for
apre ci a da em até qua ren ta e cin co dias
con ta dos de sua pu bli ca ção, en tra rá em
re gi me de ur gên cia, sub se qüen te men te,
em cada uma das Ca sas do Con gres so
Na ci o nal, fi can do so bres ta das, até que se
ul ti me a vo ta ção, to das as de ma is de li be -
ra ções le gis la ti vas da Casa em que es ti ver 
tra mi tan do.

§ 7º Pror ro gar-se-á uma úni ca vez por
igual pe río do a vi gên cia de me di da pro vi só -
ria que, no pra zo de ses sen ta dias, con ta do
de sua pu bli ca ção, não ti ver a sua vo ta ção
en cer ra da nas duas Ca sas do Con gres so
Na ci o nal.

§ 8º As me di das pro vi só ri as te rão
sua vo ta ção ini ci a da na Câ ma ra dos De pu -
ta dos.

§ 9º Ca be rá à co mis são mis ta de De -
pu ta dos e Se na do res exa mi nar as me di das
pro vi só ri as e so bre elas emi tir pa re cer, an -
tes de se rem apre ci a das, em ses são se pa -
ra da, pelo ple ná rio de cada uma das Ca sas
do Con gres so Na ci o nal.

§ 10. É ve da da a re e di ção, na mes ma
ses são le gis la ti va, de me di da pro vi só ria que 
te nha sido re je i ta da ou que te nha per di do
sua efi cá cia por de cur so de pra zo.

§ 11. Não edi ta do o de cre to le gis la ti vo
a que se re fe re o § 3º até ses sen ta dias
após a re je i ção ou per da de efi cá cia de me -
di da pro vi só ria, as re la ções ju rí di cas cons ti -
tu í das e de cor ren tes de atos pra ti ca dos du -
ran te sua vi gên cia con ser var-se-ão por ela
re gi das.

§ 12. Apro va do pro je to de lei de con -
ver são al te ran do o tex to ori gi nal da me di da
pro vi só ria, esta man ter-se-á in te gral men te
em vi gor até que seja san ci o na do ou ve ta do 
o pro je to." (NR)

“Art. 64 ..................................................
..............................................................
§ 2º Se, no caso do § 1º, a Câ ma ra

dos De pu ta dos e o Se na do Fe de ral não se
ma ni fes ta rem so bre a pro po si ção, cada qual 
su ces si va men te, em até qua ren ta e cin co
dias, so bres tar-se-ão to das as de ma is de li -
be ra ções le gis la ti vas da res pec ti va Casa,
com ex ce ção das que te nham pra zo cons ti -
tu ci o nal de ter mi na do, até que se ul ti ma a
vo ta ção.

....................................................."(NR)
“Art. 66. .................................................
..............................................................
§ 6º Esgo ta do sem de li be ra ção o pra -

zo es ta be le ci do no § 4º, o veto será co lo ca -
do na or dem do dia da ses são ime di a ta, so -
bres ta das as de ma is pro po si ções, até sua
vo ta ção fi nal.

...................................................."(NR)

“Art. 84. ...............................................
..............................................................
VI – dis por, me di an te de cre to, so bre:
a) or ga ni za ção e fun ci o na men to da ad -

mi nis tra ção fe de ral, quan do não im pli car au -
men to de des pe sa nem cri a ção ou ex tin ção
de ór gãos pú bli cos;

b) ex tin ção de fun ções ou car gos pú -
bli cos, quan do va gos;

“....................................................”(NR)
“Art. 88. A lei dis po rá so bre a cri a ção e 

ex tin ção de Mi nis té ri os e ór gãos da ad mi nis -
tra ção pú bli ca.” (NR)

“Art. 246. É ve da da a ado ção de me di -
da pro vi só ria na re gu la men ta ção de ar ti go
da Cons ti tu i ção cuja re da ção te nha sido al -
te ra da por meio de emen da pro mul ga da en -
tre 1º de ja ne i ro de 1995 até a pro mul ga ção
des ta emen da, in clu si ve.”(NR)

Art. 2º As me di das pro vi só ri as edi ta das em
data an te ri or à da pu bli ca ção des ta emen da con ti nu -
am em vi gor até que me di da pro vi só ria ul te ri or as
re vo gue ex pli ci ta men te ou até de li be ra ção de fi ni ti va
do Con gres so Na ci o nal.

Art. 3º Esta Emen da Cons ti tu ci o nal en tra em vi -
gor na data de sua pu bli ca ção.

Des pa cho

SF – 2-8-2001
A Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção que aca -

ba de ser lida será en ca mi nha da, ain da hoje, para a
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

Não ha ven do ob je ção do Ple ná rio, a Pre si dên -
cia de ter mi na que so men te se rão ob je to de de li be ra -
ção nes ta Casa os dis po si ti vos que fo ram al te ra dos
pela Câ ma ra dos De pu ta dos, con for me ano ta ção no
qua dro em ane xo, e que são os se guin tes:

Emen ta e art. 1º; in ci so XI do art. 48;
alí nea e do in ci so II do § 1º do art. 61; alí nea 
d do in ci so I do § 1º e in ci so V (su pres são)



do art. 62; §§ 2º, 7º e 8º do art. 62; arts. 88 e 
246 (acrés ci mos).

Des se modo, com base no art. 372 do Re gi men -
to, apli car-se-á à tra mi ta ção des ta Pro pos ta de Emen -
da à Cons ti tu i ção o mes mo rito pre vis to para a apre ci -
a ção de emen das da Câ ma ra dos De pu ta dos a Pro je -
to de Lei do Se na do, de fi ni do nos arts. 285 a 287 do
Re gi men to Inter no da Casa.

Essa de ci são da Pre si dên cia tem por ob je ti vo
evi tar o cha ma do “pin gue-pon gue” que se ve ri fi ca na
apre ci a ção des ta pro po si ção, que será, ago ra, exa mi -
na da pela ter ce i ra vez no Se na do Fe de ral, fato iné di to 
na His tó ria des ta Casa.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre -
si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que a Pro pos ta de
Emen da à Cons ti tu i ção n.º 1-B, de 1995, re ce bi da
da Câ ma ra dos De pu ta dos, será en ca mi nha da ain -
da hoje – e peço a aten ção do Sr. Pre si den te da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Se na -
dor Ber nar do Ca bral, que mu i to nos hon ra com sua
pre sen ça – à Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia.

Não ha ven do ob je ção do Ple ná rio, a Pre si dên -
cia de ter mi na que so men te se rão ob je to de de li be ra -
ção nes ta Casa os dis po si ti vos que fo ram al te ra dos
pela Câ ma ra dos De pu ta dos, con for me ano ta ção no
qua dro ane xo, e que são os se guin tes:

Emen ta e art. 1º; in ci so XI do art. 48; alí nea ”e“
do in ci so II do §1º do art. 61; alí nea ”d“ do in ci so I do §
1º e in ci so V (su pres são) do art. 62; §§ 2º, 7º e 8º do
art. 62; arts. 88 e 246 (acrés ci mos). 

Des se modo, com base no art. 372 do Re gi men -
to Inter no, apli car-se-á à tra mi ta ção des ta Pro pos ta
de Emen da à Cons ti tu i ção o mes mo rito pre vis to para
apre ci a ção de emen das da Câ ma ra dos De pu ta dos a
Pro je to de Lei do Se na do, de fi ni do nos ar ti gos 285 a
287 do Re gi men to Inter no da Casa.

Essa de ci são da Pre si dên cia tem por ob je ti vo
evi tar o cha ma do ”pin gue-pon gue“ que se ve ri fi ca na
apre ci a ção des ta pro po si ção, que será ago ra exa mi -
na da pela ter ce i ra vez pelo Se na do Fe de ral, fato iné -
di to na his tó ria des ta Casa.

Srªs e Srs. Se na do res, tra ta-se de uma emen da
cons ti tu ci o nal de gran de im por tân cia para o pres tí gio
do Con gres so Na ci o nal. Essa pro po si ção, de ini ci a ti -
va do Se na do Fe de ral, foi en ca mi nha da à Câ ma ra
dos De pu ta dos e re tor nou a esta Casa. Da qui foi no -

va men te re me ti da àque la Casa, que nos re en ca mi -
nhou a pro po si ção. 

Faço um ape lo es pe ci al ao Pre si den te da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, nos so
Co le ga Ber nar do Ca bral, aos Se na do res mem bros e 
aos Lí de res des ta Casa no sen ti do de que pos sa mos 
apre ci ar a re fe ri da pro po si ção com ex tre ma ra pi dez
e dar uma res pos ta de fi ni ti va à so ci e da de no que diz
res pe i to ao po der de le gis lar do Con gres so Na ci o -
nal.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Sr. 
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con -
ce do a pa la vra ao Pre si den te da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Se na dor Ber nar -
do Ca bral.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM .
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor. ) – Sr. Pre si -
den te, hoje pela ma nhã, fui o pri me i ro ora dor e fiz
o re gis tro de que se es ta va ten tan do des lo car o
eixo do Se na do em uma ma té ria des sa im por tân -
cia, exa ta men te so bre me di da pro vi só ria. Vejo
ago ra, com ale gria, que V. Exª já está en ca mi -
nhan do a ma té ria à Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia.

De pú bli co, que ro de cla rar a V. Exª que es tou de -
sig nan do o emi nen te Se na dor Osmar Dias, Vice-Pre -
si den te des ta Co mis são, para que – e S. Exª já me
con fi den ci ou que o fará com a má xi ma ce le ri da de –
seja o Re la tor da ma té ria, a fim de que, na pró xi ma
quar ta-fe i ra, dia 08, já pos sa mos votá-la, o que re pre -
sen ta exa ta men te o pen sa men to de V. Exª, des ta
Casa e, so bre tu do, da po pu la ção bra si le i ra.

Era a co mu ni ca ção que eu gos ta ria de fa zer a
V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Se na dor
Ber nar do Ca bral, não é da tra di ção des ta Pre si dên cia 
um de ba te des sa na tu re za, mas me per mi to mo di fi -
cá-la, para, des de logo, con gra tu lar-me com V. Exª e
com o Re la tor in di ca do, Se na dor Osmar Dias. 

Te nho a se gu ran ça de que a pro vi dên cia fe liz to -
ma da por V. Exª, como Pre si den te da Co mis são, e a
ace i ta ção do Se na dor Osmar Dias cons ti tu em a ga -
ran tia de que, de fato, aten de re mos a es sas re i vin di -
ca ções, que não são ape nas nos sas, mas des ta Na -
ção bra si le i ra.











Subs ti tu ti vo apro va do pelo Se na do Fe de ral e
en ca mi nha do à Câ ma ra dos De pu ta dos

As Me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se -
na do Fe de ral, nos ter mos do § 3º do art. 60 da Cons ti -
tu i ção Fe de ral, pro mul gam a se guin te Emen da ao
tex to cons ti tu ci o nal:

Alte ra os arts. 48, 57, 61, 62, 64, 66 e
84 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e dá ou tras
pro vi dên ci as.

Art. 1º Os arts. 48, 57, 61, 62, 64, 66 e 84 da
Cons ti tu i ção Fe de ral pas sam a vi go rar com as se -
guin tes al te ra ções:

“Art. 48. .................................................
............................................................" 
X – cri a ção, trans for ma ção e ex tin ção

de car gos, em pre gos e fun ções pú bli cas,
ob ser va do o que es ta be le ce o art. 84, VI, b;" 
(NR)

“XI – cri a ção de mi nis té ri os e ór gãos
da ad mi nis tra ção pú bli ca;” (NR)

“............................................................”
“Art. 57. .................................................
............................................................"

“§ 7º Na ses são le gis la ti va ex tra or di ná -
ria, o Con gres so Na ci o nal so men te de li be ra -
rá so bre a ma té ria para a qual foi con vo ca -
do, res sal va da a hi pó te se do § 8º, ve da do o
pa ga men to de par ce la in de ni za tó ria em va -
lor su pe ri or ao sub sí dio men sal.” (NR)

“§ 8º Ha ven do me di das pro vi só ri as em 
vi gor na data de con vo ca ção ex tra or di ná ria
do Con gres so Na ci o nal, se rão elas au to ma -
ti ca men te in clu í das na pa u ta da con vo ca -
ção.”

“Art. 61.  ..............................................” 

“§ 1º ......................................................
............................................................."
“II — .....................................................
............................................................."

“e ) cri a ção de Mi nis té ri os e ór gãos da
ad mi nis tra ção pú bli ca;” (NR)

..............................................................
“Art. 62. Em caso de re le vân cia e ur -

gên cia, o Pre si den te da Re pú bli ca po de rá
ado tar me di das pro vi só ri as, com for ça de
lei, de ven do sub me tê-las de ime di a to ao
Con gres so Na ci o nal.” (NR)

“§ 1º-A. É ve da da a edi ção de me di das 
pro vi só ri as so bre ma té ria:

I — re la ti va a:

a) na ci o na li da de, ci da da nia, di re i tos
po lí ti cos, par ti dos po lí ti cos e di re i to ele i to ral;

b) di re i to pe nal, pro ces su al pe nal e
pro ces su al ci vil;

c) or ga ni za ção do Po der Ju di ciá rio e
do Mi nis té rio Pú bli co, a car re i ra e a ga ran tia
de seus mem bros;

d) su ces si va men te pla nos plu ri a nu a is,
di re tri zes or ça men tá ri as, or ça men to e cré di -
tos adi ci o na is, res sal va do o pre vis to no art.
167, § 3º;

II — que vise a de ten ção ou se qües tro
de bens, de pou pan ça po pu lar ou qual quer
ou tro ati vo fi nan ce i ro;

III — re ser va da a lei com ple men tar;

IV – já dis ci pli na da em pro je to de lei
apro va do pelo Con gres so Na ci o nal e pen -
den te de san ção ou veto do Pre si den te da
Re pú bli ca;

V — que te nha sido ob je to de veto pre -
si den ci al pen den te de apre ci a ção pelo Con -
gres so Na ci o nal.

§ 1º-B. Me di da Pro vi só ria que im pli que 
ins ti tu i ção ou ma jo ra ção de tri bu tos, ex ce to
os pre vis tos nos arts. 153, I, II, IV, V e 154,
II, só pro du zi rá efe i tos no exer cí cio fi nan ce i -
ro se guin te se hou ver sido con ver ti da em lei 
até o úl ti mo dia da que le em que foi edi ta da."

“§ 1º As me di das pro vi só ri as, res sal va -
do o dis pos to nos §§ 5º e 6º, per de rão efi cá -
cia, des de a edi ção, se não fo rem con ver ti -
das em lei no pra zo de ses sen ta dias, pror -
ro gá vel uma vez por igual pe río do, de ven do
o Con gres so Na ci o nal dis ci pli nar, por de cre -
to le gis la ti vo, as re la ções ju rí di cas de las de -
cor ren tes.” (NR)

“§ 2º O pra zo a que se re fe re o § 1º
con tar-se-á a par tir da pu bli ca ção da me di -
da pro vi só ria, sus pen den do-se du ran te os
pe río dos de re ces so do Con gres so Na ci o -
nal.

§ 3º A de li be ra ção de cada uma das
Ca sas do Con gres so Na ci o nal so bre o mé ri -
to das me di das pro vi só ri as de pen de rá de ju -
í zo pré vio so bre o aten di men to de seus
pres su pos tos cons ti tu ci o na is.



§ 4º Se a me di da pro vi só ria não for
apre ci a da em até qua ren ta e cin co dias con -
ta dos de sua pu bli ca ção, en tra rá em re gi me
de ur gên cia, sub se qüen te men te, em cada
uma das Ca sas do Con gres so Na ci o nal, fi -
can do so bres ta das, até que se ul ti me a vo -
ta ção, to das as de ma is de li be ra ções le gis la -
ti vas da Casa em que es ti ver tra mi tan do.

§ 5º Pror ro gar-se-á por igual pe río do a 
vi gên cia de me di da pro vi só ria que, no pra zo 
de ses sen ta dias, con ta do de sua pu bli ca -
ção, não ti ver a sua vo ta ção en cer ra da nas
duas Ca sas do Con gres so Na ci o nal.

§ 6º As me di das pro vi só ri as te rão sua
vo ta ção ini ci a da na Câ ma ra dos De pu ta dos
ou no Se na do Fe de ral, fi can do a Mesa do
Con gres so Na ci o nal in cum bi da de sua dis -
tri bu i ção, ob ser va do cri té rio de al ter nân cia.

§ 7º Ca be rá à co mis são mis ta de De -
pu ta dos e Se na do res exa mi nar as me di das
pro vi só ri as e so bre elas emi tir pa re cer, an -
tes de se rem apre ci a das, em ses são se pa -
ra da, pelo ple ná rio de cada uma das Ca sas
do Con gres so Na ci o nal.

§ 8º É ve da da a re e di ção, na mes ma
ses são le gis la ti va, de me di da pro vi só ria que 
te nha sido re je i ta da ou que te nha per di do
sua efi cá cia por de cur so de pra zo.

§ 9º Não edi ta do o de cre to le gis la ti vo a 
que se re fe re o § lº até ses sen ta dias após a 
re je i ção ou per da de efi cá cia de me di da pro -
vi só ria, as re la ções ju rí di cas cons ti tu í das e
de cor ren tes de atos du ran te sua vi gên cia
con ser var-se-ão por ela re gi das.

§ 10. Apro va do pro je to de lei de con -
ver são al te ran do o tex to ori gi nal da me di da
pro vi só ria, esta man ter-se-á in te gral men te
em vi gor até que seja san ci o na do ou ve ta do 
o pro je to."

“Art. 64. .................................................

............................................................”

“§ 2º Se, no caso do § 1º, a Câ ma ra
dos De pu ta dos e o Se na do Fe de ral não se
ma ni fes ta rem so bre a pro po si ção, cada qual 
su ces si va men te, em até qua ren ta e cin co
dias, so bres tar-se-ão to das as de ma is de li -
be ra ções le gis la ti vas da res pec ti va Casa,
com ex ce ção das que te nham pra zo cons ti -
tu ci o nal de ter mi na do, até que se ul ti me a
vo ta ção.” (NR)

“............................................................”
“Art. 66. .................................................
............................................................."
“§ 6º Esgo ta do sem de li be ra ção o pra -

zo es ta be le ci do no § 4º, o veto será co lo ca -
do na or dem do dia da ses são ime di a ta, so -
bres ta das as de ma is pro po si ções, até sua
vo ta ção fi nal.” (NR)

“............................................................”

“Art. 84. .................................................
.................................................."
“VI — dis por, me di an te de cre to, so bre:” 

(NR)

“a) or ga ni za ção e fun ci o na men to da
ad mi nis tra ção fe de ral, quan do não im pli car
au men to de des pe sa nem cri a ção ou ex tin -
ção de ór gãos pú bli cos;

b) ex tin ção de fun ções ou car gos pú -
bli cos, quan do va gos;"

“............................................................”

Art. 2º As me di das pro vi só ri as edi ta das em
data an te ri or à da pu bli ca ção des ta emen da con ti nu -
am em vi gor até que me di da pro vi só ria ul te ri or as
re vo gue ex pli ci ta men te ou até de li be ra ção de fi ni ti va
do Con gres so Na ci o nal.

Art. 3º Esta emen da cons ti tu ci o nal en tra em vi -
gor na data de sua pu bli ca ção.

Se na do Fe de ral, 7 de de zem bro de 1999. – Se -
na dor Anto nio Car los Ma ga lhães, Pre si den te.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL 

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

Art. 48. Cabe ao Con gres so Na ci o nal, com a
san ção do Pre si den te da Re pú bli ca, não exi gi da esta
para o es pe ci fi ca do nos arts. 49, 51 e 52, dis por so bre 
to das as ma té ri as de com pe tên cia da União, es pe ci -
al men te so bre:

I – sis te ma tri bu tá rio, ar re ca da ção e dis tri bu i ção
de ren das;

II – pla no plu ri a nu al, di re tri zes or ça men tá ri as,
or ça men to anu al, ope ra ções de cré di to, dí vi da pú bli -
ca e emis sões de cur so for ça do;



III – fi xa ção e mo di fi ca ção do efe ti vo das For ças
Arma das;

IV – pla nos e pro gra mas na ci o na is, re gi o na is e
se to ri a is de de sen vol vi men to;

V – li mi tes do ter ri tó rio na ci o nal, es pa ço aé reo e
ma rí ti mo e bens do do mí nio da União;

VI – in cor po ra ção, sub di vi são ou des mem bra -
men to de áre as de ter ri tó ri os ou es ta dos, ou vi das as
res pec ti vas as sem bléi as le gis la ti vas;

VII – trans fe rên cia tem po rá ria da sede do Go -
ver no Fe de ral;

VIII – con ces são de anis tia;
IX – or ga ni za ção ad mi nis tra ti va, ju di ciá ria, do

Mi nis té rio Pú bli co e da De fen so ria Pú bli ca da União e
dos Ter ri tó ri os e or ga ni za ção ju di ciá ria, do Mi nis té rio
Pú bli co e da De fen so ria Pú bli ca do Dis tri to Fe de ral;

X – cri a ção, trans for ma ção e ex tin ção de car -
gos, em pre gos e fun ções pú bli cas;

XI – cri a ção, es tru tu ra ção e atri bu i ções dos mi -
nis té ri os e ór gãos da ad mi nis tra ção pú bli ca;

XII – te le co mu ni ca ções e ra di o di fu são;
XIII – ma té ria fi nan ce i ra, cam bi al e mo ne tá ria,

ins ti tu i ções fi nan ce i ras e suas ope ra ções;

XIV – mo e da, seus li mi tes de emis são, e mon -
tan te da dí vi da mo bi liá ria fe de ral.
Inci so in clu í do pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 19, de 4-6-98:

“XV – fi xa ção do sub sí dio dos Mi nis tros do Su -
pre mo Tri bu nal Fe de ral, por lei de ini ci a ti va con jun ta
dos Pre si den tes da Re pú bli ca, da Câ ma ra dos De -
pu ta dos, do Se na do Fe de ral e do Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral, ob ser va do o que dis põem os arts. 39 § 4º,
150, II, 153, III, e 153, § 2º, I.”
....................................................................................

SEÇÃO VI
Das Re u niões

Art. 57. O Con gres so Na ci o nal re u nir-se-á, anu -
al men te, na Ca pi tal Fe de ral, de 15 de fe ve re i ro a 30
de ju nho e de 1º de agos to a 15 de de zem bro.

§ 1º As re u niões mar ca das para es sas da tas
se rão trans fe ri das para o pri me i ro dia útil sub se -
qüen te, quan do re ca í rem em sá ba dos, do min gos
ou fe ri a dos.

§ 2º A ses são le gis la ti va não será in ter rom pi da
sem a apro va ção do pro je to de lei de di re tri zes or ça -
men tá ri as.

§ 3º Além de ou tros ca sos pre vis tos nes ta Cons -
ti tu i ção, a Câ ma ra dos De pu ta dos e o Se na do Fe de -
ral re u nir-se-ão em ses são con jun ta para:

I – ina u gu rar a ses são le gis la ti va;
II – ela bo rar o re gi men to co mum e re gu lar a cri a -

ção de ser vi ços co muns às duas Ca sas;
III – re ce ber o com pro mis so do Pre si den te e do

Vice-Pre si den te da Re pú bli ca;
IV – co nhe cer do veto e so bre ele de li be rar.
§ 4º Cada uma das Ca sas re u nir-se-á em ses -

sões pre pa ra tó ri as, a par tir de 1º de fe ve re i ro, no pri -
me i ro ano da le gis la tu ra, para a pos se de seus mem -
bros e ele i ção das res pec ti vas Me sas, para man da to
de dois anos, ve da da a re con du ção para o mes mo
car go na ele i ção ime di a ta men te sub se qüen te.

§ 5º A Mesa do Con gres so Na ci o nal será pre si -
di da pelo Pre si den te do Se na do Fe de ral, e os de ma is
car gos se rão exer ci dos, al ter na da men te, pe los ocu -
pan tes de car gos equi va len tes na Câ ma ra dos De pu -
ta dos e no Se na do Fe de ral.

§ 6º A con vo ca ção ex tra or di ná ria do Con gres so
Na ci o nal far-se-á:

I – pelo Pre si den te do Se na do Fe de ral, em caso
de de cre ta ção de es ta do de de fe sa ou de in ter ven ção 
fe de ral, de pe di do de au to ri za ção para a de cre ta ção
de es ta do de sí tio e para o com pro mis so e a pos se do
Pre si den te e do Vice-Pre si den te – Pre si den te da Re -
pú bli ca;

II – pelo Pre si den te da Re pú bli ca, pe los Pre si -
den tes da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se na do Fe de -
ral, ou a re que ri men to da ma i o ria dos mem bros de
am bas as Ca sas, em caso de ur gên cia ou in te res se
pú bli co re le van te.
Re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº  19, de 4-6-98:

“§ 7º Na ses são le gis la ti va ex tra or di ná ria, o
Con gres so Na ci o nal so men te de li be ra rá so bre a ma -
té ria para a qual foi con vo ca do, ve da do o pa ga men to
de par ce la in de ni za tó ria em va lor su pe ri or ao do sub -
sí dio men sal.”
....................................................................................

SUBSEÇÃO III
Das Leis

Art. 61. A ini ci a ti va das leis com ple men ta res e
or di ná ri as cabe a qual quer mem bro ou Co mis são da
Câ ma ra dos De pu ta dos, do Se na do Fe de ral ou do
Con gres so Na ci o nal, ao Pre si den te da Re pú bli ca, ao
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, aos Tri bu na is Su pe ri o res,
ao Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca e aos ci da dãos, na 
for ma e nos ca sos pre vis tos nes ta Cons ti tu i ção.

§ 1º São de ini ci a ti va pri va ti va do Pre si den te da
Re pú bli ca as leis que:

I – fi xem ou mo di fi quem os efe ti vos das For ças
Arma das;



II – dis po nham so bre:
a) cri a ção de car gos, fun ções ou em pre gos pú -

bli cos na ad mi nis tra ção di re ta e au tár qui ca ou au -
men to de sua re mu ne ra ção;

b) or ga ni za ção ad mi nis tra ti va e ju di ciá ria, ma té -
ria tri bu tá ria e or ça men tá ria, ser vi ços pú bli cos e pes -
so al da ad mi nis tra ção dos ter ri tó ri os;

Re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 18, de 5-2-98:

”c) ser vi do res pú bli cos da União e Ter ri tó ri os,
seu re gi me ju rí di co, pro vi men to de car gos, es ta bi li -
da de e apo sen ta do ria;“

d) or ga ni za ção do Mi nis té rio Pú bli co e da De -
fen so ria Pú bli ca da União, bem como nor mas ge ra is
para a or ga ni za ção do Mi nis té rio Pú bli co e da De fen -
so ria Pú bli ca dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos
Ter ri tó ri os;

e) cri a ção, es tru tu ra ção e atri bu i ções dos Mi nis -
té ri os e ór gãos da ad mi nis tra ção pú bli ca.

Alí nea in clu í da pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 18, de 5-2-98:

”f) mi li ta res das For ças Arma das, seu re gi me
ju rí di co, pro vi men to de car gos, pro mo ções,

es ta bi li da de, re mu ne ra ção, re for ma e trans fe -
rên cia para a re ser va.“

§ 2º A ini ci a ti va po pu lar pode ser exer ci da pela
apre sen ta ção à Câ ma ra dos De pu ta dos de pro je to de 
lei subs cri to por, no mí ni mo, um por cen to do ele i to ra -
do na ci o nal, dis tri bu í do pelo me nos por cin co Esta -
dos, com não me nos de três dé ci mos por cen to dos
ele i to res de cada um de les.

Art. 62.  Em caso de re le vân cia e ur gên cia, o
Pre si den te da Re pú bli ca po de rá ado tar me di das pro -
vi só ri as, com for ça de lei, de ven do sub me tê-las de
ime di a to ao Con gres so Na ci o nal, que, es tan do em re -
ces so, será con vo ca do ex tra or di na ri a men te para se
re u nir no pra zo de cin co dias.

Pa rá gra fo úni co. As me di das pro vi só ri as per de -
rão efi cá cia, des de a edi ção, se não fo rem con ver ti -
das em lei no pra zo de trin ta dias, a par tir de sua pu bli -
ca ção, de ven do o Con gres so Na ci o nal dis ci pli nar as
re la ções ju rí di cas de las de cor ren tes.
....................................................................................

Art. 64. A dis cus são e vo ta ção dos pro je tos de
lei de ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca, do Su pre -
mo Tri bu nal Fe de ral e dos Tri bu na is Su pe ri o res te rão
iní cio na Câ ma ra dos De pu ta dos.

§ 1º O Pre si den te da Re pú bli ca po de rá so li ci tar
ur gên cia para apre ci a ção de pro je tos de sua ini ci a ti va.

§ 2º Se, no caso do pa rá gra fo an te ri or, a Câ ma -
ra dos De pu ta dos e o Se na do Fe de ral não se ma ni -
fes ta rem, cada qual, su ces si va men te, em até qua ren -
ta e cin co dias, so bre a pro po si ção, será esta in clu í da
na or dem do dia, so bres tan do-se a de li be ra ção quan -
to aos de ma is as sun tos, para que se ul ti me a vo ta ção.

§ 3º A apre ci a ção das emen das do Se na do Fe -
de ral pela Câ ma ra dos De pu ta dos far-se-á no pra zo
de dez dias, ob ser va do quan to ao mais o dis pos to no
pa rá gra fo an te ri or.

§ 4º Os pra zos do § 2º não cor rem nos pe río dos
de re ces so do Con gres so Na ci o nal, nem se apli cam
aos pro je tos de có di go.

..........................................................................
Art. 66. A Casa na qual te nha sido con clu í da a

vo ta ção en vi a rá o pro je to de lei ao Pre si den te da Re -
pú bli ca, que, aqui es cen do, o san ci o na rá.

§ 1º Se o Pre si den te da Re pú bli ca con si de rar o
pro je to, no todo ou em par te, in cons ti tu ci o nal ou con -
trá rio ao in te res se pú bli co, veta-lo-á to tal ou par ci al -
men te, no pra zo de quin ze dias úte is, con ta dos da
data do re ce bi men to, e co mu ni ca rá, den tro de qua -
ren ta e oito ho ras, ao Pre si den te do Se na do Fe de ral
os mo ti vos do veto

§ 2º O veto par ci al so men te abran ge rá tex to in -
te gral de ar ti go, de pa rá gra fo, de in ci so ou de alí nea.

§ 3º De cor ri do o pra zo de quin ze dias, o si lên cio
do Pre si den te da Re pú bli ca im por ta rá san ção.

§ 4º O veto será apre ci a do em ses são con jun ta,
den tro de trin ta dias a con tar de seu re ce bi men to, só
po den do ser re je i ta do pelo voto da ma i o ria ab so lu ta
dos De pu ta dos e Se na do res, em es cru tí nio se cre to.

§ 5º Se o veto não for man ti do, será o pro je to en vi -
a do, para pro mul ga ção, ao Pre si den te da Re pú bli ca.

§ 6º Esgo ta do sem de li be ra ção o pra zo es ta be -
le ci do no § 4º, o veto será co lo ca do na or dem do dia
da ses são ime di a ta, so bres ta das as de ma is pro po si -
ções, até sua vo ta ção fi nal, res sal va das as ma té ri as
de que tra ta o art. 62, pa rá gra fo úni co.

§ 7º Se a lei não for pro mul ga da den tro de qua -
ren ta e oito ho ras pelo Pre si den te da Re pú bli ca, nos
ca sos dos § 3º e § 5º o Pre si den te do Se na do a pro -
mul ga rá, e, se este não o fi zer em igual pra zo, ca be rá
ao Vice-Pre si den te do Se na do fazê-lo.

....................................................................................
Art. 84. Com pe te pri va ti va men te ao Pre si den te

da Re pú bli ca:
I – no me ar e exo ne rar os Mi nis tros de Esta do;
II – exer cer, com o au xí lio dos Mi nis tros de Esta -

do, a di re ção su pe ri or da ad mi nis tra ção fe de ral;



III – ini ci ar o pro ces so le gis la ti vo, na for ma e nos
ca sos pre vis tos nes ta Cons ti tu i ção;

IV – san ci o nar, pro mul gar e fa zer pu bli car as
leis, bem como ex pe dir de cre tos e re gu la men tos para
sua fiel exe cu ção;

V – ve tar pro je tos de lei, to tal ou par ci al men te;
VI – dis por so bre a or ga ni za ção e o fun ci o na -

men to da ad mi nis tra ção fe de ral, na for ma da lei;

VII – man ter re la ções com Esta dos es tran ge i ros 
e acre di tar seus re pre sen tan tes di plo má ti cos;

VIII – ce le brar tra ta dos, con ven ções e atos in ter -
na ci o na is, su je i tos a re fe ren do do Con gres so Na ci o -
nal;

IX – de cre tar o es ta do de de fe sa e o es ta do de
sí tio;

X – de cre tar e exe cu tar a in ter ven ção fe de ral;
XI – re me ter men sa gem e pla no de go ver no ao

Con gres so Na ci o nal por oca sião da aber tu ra da ses -
são le gis la ti va, ex pon do a si tu a ção do País e so li ci -
tan do as pro vi dên ci as que jul gar ne ces sá ri as;

XII – con ce der in dul to e co mu tar pe nas, com au -
diên cia, se ne ces sá rio, dos ór gãos ins ti tu í dos em lei;

Re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 23, de 2-9-99:

“XIII– exer cer o co man do su pre mo das For ças
Arma das, no me ar os Co man dan tes da Ma ri nha, do
Exér ci to e da Ae ro náu ti ca, pro mo ver seus ofi ci a is -ge -
ne ra is e no meá-los para os car gos que lhes são pri va -
ti vos;“

XIV – no me ar, após apro va ção pelo Se na do Fe -
de ral, os Mi nis tros do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral e dos 
Tri bu na is Su pe ri o res, os Go ver na do res de Ter ri tó ri os, 
o Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca, o pre si den te e os
di re to res do Ban co Cen tral e ou tros ser vi do res, quan -
do de ter mi na do em lei;

XV – no me ar, ob ser va do o dis pos to no art. 73,
os Mi nis tros do Tri bu nal de Con tas da União;

XVI – no me ar os ma gis tra dos, nos ca sos pre vis -
tos nes ta Cons ti tu i ção, e o Advo ga do-Ge ral da União;

XVII – no me ar mem bros do Con se lho da Re pú -
bli ca, nos ter mos do art. 89, VII;

XVIII – con vo car e pre si dir o Con se lho da Re pú -
bli ca e o Con se lho de De fe sa Na ci o nal;

XIX – de cla rar guer ra, no caso de agres são es -
tran ge i ra, au to ri za do pelo Con gres so Na ci o nal ou re -
fe ren da do por ele, quan do ocor ri da no in ter va lo das
ses sões le gis la ti vas, e, nas mes mas con di ções, de -
cre tar, to tal ou par ci al men te, a mo bi li za ção na ci o nal;

XX – ce le brar a paz, au to ri za do ou com o re fe -
ren do do Con gres so Na ci o nal;

XXI – con fe rir con de co ra ções e dis tin ções ho no -
rí fi cas;

XXII – per mi tir, nos ca sos pre vis tos em lei com -
ple men tar, que for ças es tran ge i ras tran si tem pelo ter -
ri tó rio na ci o nal ou nele per ma ne çam tem po ra ri a men -
te;

XXIII – en vi ar ao Con gres so Na ci o nal o pla no
plu ri a nu al, o pro je to de lei de di re tri zes or ça men tá ri as 
e as pro pos tas de or ça men to pre vis tos nes ta Cons ti -
tu i ção;

XXIV – pres tar, anu al men te, ao Con gres so Na -
ci o nal, den tro de ses sen ta dias após a aber tu ra da
ses são le gis la ti va, as con tas re fe ren tes ao exer cí cio
an te ri or;

XXV – pro ver e ex tin guir os car gos pú bli cos fe -
de ra is, na for ma da lei;

XXVI – edi tar me di das pro vi só ri as com for ça de
lei, nos ter mos do art. 62;

XXVII – exer cer ou tras atri bu i ções pre vis tas
nes ta Cons ti tu i ção.

Pa rá gra fo úni co. O Pre si den te da Re pú bli ca po -
de rá de le gar as atri bu i ções men ci o na das nos in ci sos
VI, XII e XXV, pri me i ra par te, aos Mi nis tros de Esta do,
ao Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca ou ao Advo ga -
do-Ge ral da União, que ob ser va rão os li mi tes tra ça -
dos nas res pec ti vas de le ga ções.
....................................................................................

 Art. 88. A lei dis po rá so bre a cri a ção, es tru tu ra -
ção e atri bu i ções dos Mi nis té ri os.
....................................................................................

 SEÇÃO III
Dos Impos tos da União

Art. 153. Com pe te à União ins ti tu ir im pos tos so -
bre:

I – im por ta ção de pro du tos es tran ge i ros;
II – ex por ta ção, para o ex te ri or, de pro du tos na -

ci o na is ou na ci o na li za dos;
III – ren da e pro ven tos de qual quer na tu re za;
IV – pro du tos in dus tri a li za dos;
V – ope ra ções de cré di to, câm bio e se gu ro, ou

re la ti vas a tí tu los ou va lo res mo bi liá ri os;

....................................................................................
Art. 154. A União po de rá ins ti tu ir:
I – me di an te lei com ple men tar, im pos tos não

pre vis tos no ar ti go an te ri or, des de que se jam não-cu -
mu la ti vos e não te nham fato ge ra dor ou base de cál -
cu lo pró pri os dos dis cri mi na dos nes ta Cons ti tu i ção;

II – na imi nên cia ou no caso de guer ra ex ter na,
im pos tos ex tra or di ná ri os, com pre en di dos ou não em



sua com pe tên cia tri bu tá ria, os qua is se rão su pri mi -
dos, gra da ti va men te, ces sa das as ca u sas de sua cri -
a ção.
....................................................................................

Art. 167. São ve da dos:
....................................................................................

§ 3º A aber tu ra de cré di to ex tra or di ná rio so men -
te será ad mi ti da para aten der a des pe sas im pre vi sí -
ve is e ur gen tes, como as de cor ren tes de guer ra, co -
mo ção in ter na ou ca la mi da de pú bli ca, ob ser va do o
dis pos to no art. 62.
....................................................................................

Arti go in clu í do pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 6, de  15-8-95 e
pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 7, de 16-8-95:

“Art. 246. É ve da da a ado ção de me di da pro vi só -
ria na re gu la men ta ção de ar ti go da Cons ti tu i ção cuja
re da ção te nha sido al te ra da por meio de emen da pro -
mul ga da a par tir de 1995.
....................................................................................

 (À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça
e Ci da da nia.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 212, DE 2001

(Nº 1.090/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o en vio à Re pú bli ca Argen ti -
na de con tin gen te mi li tar do Exér ci to bra -
si le i ro, com pos to de qua ren ta e dois mi li -
ta res, para par ti ci par de um exer cí cio de
ades tra men to em ope ra ções de paz, no
pe río do de 14 de agos to a 13 de se tem -
bro de 2001, na que le país.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o en vio à Re pú bli ca Argen -

ti na de con tin gen te mi li tar do Exér ci to bra si le i ro, com -
pos to de qua ren ta e dois mi li ta res, para par ti ci par de
um exer cí cio de ades tra men to em ope ra ções de paz,
no pe río do de 14 de agos to a 13 de se tem bro de
2001, na que le país.

Pa rá gra fo úni co. Fi cam su je i tos à apro va ção do
Con gres so Na ci o nal qua is quer atos que pos sam re -
sul tar em mo di fi ca ção do re fe ri do con tin gen te, as sim
como qua is quer ajus tes com ple men ta res que, nos
ter mos do in ci so I do art. 49 da Cons ti tu i ção Fe de ral,
acar re tem en car gos ou com pro mis sos gra vo sos ao
pa tri mô nio na ci o nal.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
ORIGINAL Nº 1.090, DE 2001

Apro va o en vio à Re pú bli ca Argen ti -
na de con tin gen te mi li tar do Exér ci to bra -
si le i ro, com pos to de qua ren ta e dois mi li -
ta res, para par ti ci par de um exer cí cio de
ades tra men to em ope ra ções de paz, no
pe río do de 14 de agos to a 13 de se tem -
bro de 2001, na que le país.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o en vio à Re pú bli ca Argen -

ti na de con tin gen te mi li tar do Exér ci to bra si le i ro, com -
pos to de qua ren ta e dois mi li ta res, para par ti ci par de
um exer cí cio de ades tra men to em ope ra ções de paz,
no pe río do de 14 de agos to a 13 de se tem bro de
2001, na que le país.

Pa rá gra fo úni co. Fi cam su je i tos à apro va ção do
Con gres so Na ci o nal qua is quer atos que pos sam re -
sul tar em mo di fi ca ção do re fe ri do con tin gen te, as sim
como qua is quer ajus tes com ple men ta res que, nos
ter mos do in ci so I do art. 49 da Cons ti tu i ção Fe de ral,
acar re tem en car gos ou com pro mis sos gra vo sos ao
pa tri mô nio na ci o nal.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

MENSAGEM Nº 527, DE 2001

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Infor mo a Vos sas Exce lên ci as que o Exér ci to

bra si le i ro foi con vi da do a par ti ci par de um exer cí -
cio de ades tra men to em ope ra ções de paz, a ser
re a li za do em ter ri tó rio da Re pú bli ca Argen ti na, no
pe río do de 14 de agos to a 13 de se tem bro do ano
em cur so .

2 – A par ti ci pa ção bra si le i ra, jun ta men te com a
dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca e de ou tros pa í ses
sul-ame ri ca nos, es ta rá em con for mi da de com o pla -
ne ja men to do pre pa ro da For ça Ter res tre para atu ar
em ope ra ções de paz, em aten di men to a so li ci ta ções
de or ga nis mos in ter na ci o na is.

3 – Como é do co nhe ci men to de Vos sas Exce -
lên ci as, ul ti ma men te a Orga ni za ção das Na ções Uni -
das tem lan ça do mão, com re la ti va fre qüên cia, das
ope ra ções de paz para au xi li ar os po vos me nos fa vo -
re ci dos na so lu ção de seus gra ves pro ble mas de or -
dem so ci al e hu ma ni tá ria. A mis são de paz da ONU
ora em an da men to no Ti mor Les te, na qual o Bra sil se 
faz pre sen te com um con tin gen te de Po lí cia do Exér -
ci to, cujo de sem pe nho tem sido mo ti vo de elo gi os por
par te da que le or ga nis mo in ter na ci o nal, é o exem plo



mais re cen te den tre ou tras par ti ci pa ções bra si le i ras
nes sa ati vi da de vol ta da para a paz e a se gu ran ça in -
ter na ci o na is.

4 – O exer cí cio de ope ra ções de paz, no qual se
pre ten de in clu ir a par ti ci pa ção de mi li ta res bra si le i ros, 
está no con tex to da cu i da do sa pre pa ra ção exi gi da
para esse tipo de ati vi da de, em que os tra ba lhos diá ri -
os sem pre se de sen vol vem em con jun to com mi li ta -
res de inú me ros ou tros pa í ses.

Di an te do ex pos to, es tou so li ci tan do a esse
Con gres so a de vi da au to ri za ção para o en vio, à Re -
pú bli ca Argen ti na, de um efe ti vo de tro pa com pos to
de 42 (qua ren ta e dois) mi li ta res, nos ter mos da le gis -
la ção em vi gor.

Bra sí lia, 6 de ju nho de 2001. – Fer nan do Hen ri -
que Car do so.

EM Nº 66/MD

Bra sí lia, 24 de maio de 2001

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Sub me to à su pe ri or de li be ra ção de Vos sa Exce -

lên cia a pro pos ta de par ti ci pa ção de tro pa do Exér ci to 
bra si le i ro em exer cí cio de ades tra men to em ope ra -
ções de paz, a ser re a li za do em ter ri tó rio da Re pú bli -
ca Argen ti na, no pe río do de 14 de agos to a 13 de se -
tem bro de 2001.

2 – A tro pa está pre vis ta para ser in te gra da por
qua ren ta e dois mi li ta res e o seu en vio para ter ri tó rio
es tran ge i ro ne ces si ta de au to ri za ção do Con gres so
Na ci o nal, nos ter mos da Lei nº 2.953 de 17 de no vem -
bro de 1956.

3 – A par ti ci pa ção bra si le i ra, jun ta men te com a
dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca e de ou tros pa í ses
sul-ame ri ca nos, caso haja con cor dân cia de Vos sa
Exce lên cia, es ta rá em con for mi da de com o pla ne ja -
men to do pre pa ro da For ça Ter res tre para atu ar em
ope ra ções de paz, em aten di men to a so li ci ta ções de
or ga nis mos in ter na ci o na is.

4 – Di an te do ex pos to, te nho a hon ra de sub me -
ter à ele va da con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia a
ane xa mi nu ta de men sa gem ao Con gres so Na ci o nal,
na qual é so li ci ta da a au to ri za ção para o en vio de con -
tin gen te mi li tar do Exér ci to bra si le i ro para par ti ci par
de um exer cí cio de ades tra men to de ope ra ções de
paz em ter ri tó rio da Re pú bli ca Argen ti na, no pe río do
de 14 de agos to a 13 de se tem bro de 2001.

Res pe i to sa men te. – Ge ral do Ma ge la da Cruz
Qu in tão, Mi nis tro de Esta do da De fe sa.

(À Co mis são de Re la ções Exte ri o res e 
De fe sa Na ci o nal.)

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – O Expe di en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra, pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Ber nar do 
Ca bral.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Sr.
Pre si den te, re ce bi uma in cum bên cia a que gos ta ria
de dar se qüên cia, que é pe dir a V. Exª que ins cre va,
tão logo seja anun ci a da a Ordem do Dia, uma co mu -
ni ca ção ina diá vel em nome do emi nen te Se na dor
Anto nio Car los Va la da res, que, por es tar pre si din do a
ses são, não pode fa zer o re que ri men to.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Agra de ço a V. Exª o co mu ni ca do, Se na dor Ber -
nar do Ca bral.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – O Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 212, de
2001, lido an te ri or men te, vai à Co mis são de Re la -
ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal para exa me.

A Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que, por se
tra tar de ma té ria re fe ren te a ato in ter na ci o nal, e uma
vez que o seu pra zo de vi gên cia se ini cia no dia 14 de
agos to cor ren te, in clui o Pro je to na pa u ta da Ordem
do Dia da pró xi ma quin ta-fe i ra, dia 09 do cor ren te, em
ob ser vân cia ao dis pos to no art. 172, II, ”c“, do Re gi -
men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – A Pre si dên cia re ce beu do Ban co Cen tral do
Bra sil o Ofí cio nº 1.761/2001, de 13 de ju lho úl ti mo,
en ca mi nhan do, nos ter mos do in ci so I do art. 39 da
Re so lu ção nº 78, de 1998, do Se na do Fe de ral, o Bo -
le tim das Fi nan ças Esta du a is e Mu ni ci pa is, re la ti vo ao 
mês de abril de 2001, con ten do a po si ção do en di vi -
da men to dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral, dos Mu ni -
cí pi os e suas res pec ti vas Au tar qui as, Fun da ções e
Empre sas Esta ta is.

Infor ma, ain da, que, com vis tas a aten der aos
ob je ti vos de trans pa rên cia e de am pla di vul ga ção, o
re fe ri do Bo le tim é en vi a do, men sal men te, por e-mail
para os Se na do res e dis po ni bi li za do tam bém no site
do Ban co Cen tral na in ter net.

O ex pe di en te, ane xa do ao pro ces sa do do Ofí cio 
nº S/22, de 2001, vai à Co mis são de Assun tos Eco nô -
mi cos.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da res)
– So bre a mesa, co mu ni ca ção que será lida pelo Sr. 1º
Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

É lida a se guin te:



COMUNICAÇAO

Se nhor Pre si den te,
Co mu ni co a V. Exª que, nes ta data, es tou re as -

su min do o exer cí cio do meu man da to de Se na dor da
Re pú bli ca, pela re pre sen ta ção do Esta do do Ama pá.

Sala das Ses sões, 1º de agos to de 2001. – 
José Sar ney.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – A Co mu ni ca ção lida vai à pu bli ca ção.

Há ora do res ins cri tos. O pri me i ro é o Se na dor
Ber nar do Ca bral, do PFL do Esta do do Ama zo nas. 

S. Exª terá 20 mi nu tos para fa zer o seu pro nun ci -
a men to.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, há mu i tos
anos, por vol ta de 1968, era eu um jo vem De pu ta do
Fe de ral e, ain da sob os aus pí ci os do Ato Insti tu ci o nal
nº 5, pro nun ci ei um dis cur so o qual in ti tu lei For ta le ci -
men to do Po der Le gis la ti vo. 

Mu i tos anos de cor ri dos, já aqui, no Se na do, ve -
nho de mons tran do, em com pa nhia de ou tros Se na -
do res, que o Par la men to é uma ins ti tu i ção que não
goza da sim pa tia do povo bra si le i ro. Eu di ria que não
goza, que não des fru ta de sim pa tia por que a cada dia
ele se foi di mi nu in do, foi per den do a sua gran de za, a
pon to de, em de ter mi na da qua dra, es tar de jo e lhos
pe ran te o Po der Exe cu ti vo. 

Ain da há anos, após uma lon ga aná li se e de ba te 
de mo ra do no seio da Co mis são de Cons ti tu i ção e
Jus ti ça, ali se apro va va a re gu la men ta ção das me di -
das pro vi só ri as. To man do-se como des ti no a Câ ma ra, 
na for ma re gi men tal, ali fi cou al gum tem po, até que,
hoje, os jor na is re gis tram que a Câ ma ra dos De pu ta -
dos está apro van do me di das que têm con so nân cia
com a éti ca. Entre elas se anun cia a apro va ção da
cha ma da re gu la ção das me di das pro vi só ri as. Isso dá
a im pres são, Sr. Pre si den te, de que o Se na do não
vem de sem pe nhan do, como o faz, em ver da de, o seu
pa pel de Câ ma ra Alta do País. E se pre ten de, por tan -
to, des lo car o eixo po lí ti co, que é des ta Casa, para a
Câ ma ra, como se aqui, em vir tu de das lu fa das que
não são mu i to con ve ni en tes para a ins ti tu i ção, quan -
do var re o seu nome sé rio, fi cas se o Se na do em po si -
ção su bal ter na; ora, quan do esta Casa é co nhe ci da
exa ta men te como Câ ma ra Re vi so ra.

O que se vê, Sr. Pre si den te? Vê-se que, nes se
re ces so, os Par la men ta res que es ti ve ram nos seus
res pec ti vos Esta dos com pro va ram que o Se na do pa -
de ce hoje de re pro va ção em to dos os ní ve is.

Co men ta-se, como se isso fos se um fato mu i to
sim ples, que a cada ins tan te um Se na dor é a bola da
vez, como se fos se pos sí vel var rê-los, to dos os oi ten -
ta e um Se na do res, co lo cá-los no mes mo ba la io de
pes so as não sé ri as e, aí, en la me ar, por via oblí qua, a
ins ti tu i ção.

A pri me i ra co i sa que di zem os jor na is, as rá di os
e os ca na is de te le vi são – quan do que rem fa zer uma
res tri ção o ní vel é to tal – é que to dos os po lí ti cos bra -
si le i ros – nem se quer se re gis tram as hon ro sas ex ce -
ções – são pes so as que cul ti vam a im pro bi da de. É de
se la men tar.

Quem, ao lon go da vida, sen tiu o que ve nho
sen tin do, Sr. Pre si den te – fui De pu ta do Fe de ral na
casa dos 30, de po is apu nha la do pe las cos tas pelo
Ato Insti tu ci o nal nº 5, que cas sou o meu man da to e
sus pen deu os meus di re i tos po lí ti cos por dez anos,
além de ter lu gar como pro fes sor na Fa cul da de de Di -
re i to do Dis tri to Fe de ral -, pode di zer que es ses sa cri -
fí ci os não são olha dos em vão.

Como po de mos que rer con tri bu ir para o for ta le -
ci men to do Po der se, a todo ins tan te, ele se ames qui -
nha e des ce da sua con di ção de in de pen dên cia para
fi car de jo e lhos, quan do de pé se pode re ce ber me -
lhor o abra ço do povo bra si le i ro? Como é pos sí vel, Sr.
Pre si den te, em de ter mi na da qua dra da vida, pen -
sar-se que há ou tro Po der mais le gí ti mo do que este?
Como al guém vis lum bra que Exe cu ti vo e Ju di ciá rio
não po dem ter suas por tas aber tas, como es tão as
nos sas? Aqui res so am to das as an gús ti as po pu la res;
os cla mo res vêm para cá e to das as por tas es tão
aber tas para o jul ga men to e a aná li se do povo bra si le -
i ro. No en tan to, quan do de ve ria ser o pri me i ro a go zar
des sa in ti mi da de de jul ga men to, quan do nada afe ti vo
pelo me nos cor re to, o Par la men to de cai. 

Ago ra, Sr. Pre si den te, nota-se esse avan ço das
me di das pro vi só ri as, que de ve ri am ter sido ex tir pa das 
da Cons ti tu i ção, por que quan do ali as co lo ca mos, o fi -
ze mos com a apro va ção do sis te ma par la men ta ris ta
de Go ver no, uma vez que elas não po dem con vi ver
com o sis te ma pre si den ci a lis ta.

Hoje, o Se na do está na or dem do dia e os jor na -
is ape nas di zem que se vai re u nir o Con se lho de Éti -
ca, sem que nin guém dê con ta de que isso não tem
como con dão re sol ver o pro ble ma da fome que as so la 
o País; do en ri que ci men to, a cada dia ma i or, do sis te -
ma ban cá rio, so bre tu do dos ban que i ros, que têm lu -
cros fa bu lo sos; que não é essa per se gui ção ao Se na -
do, trans for man do-o na bola da vez, que vai re sol ver o 
pro ble ma do de sem pre go.

Aí está o país vi zi nho, Sr. Pre si den te, a ame a çar 
o nos so, e, no en tan to, não se tem pelo Le gis la ti vo o



amor que se pre ci sa va ter, por que é dele que se tem a 
cer te za de que a de mo cra cia está fun ci o nan do. Po der 
Le gis la ti vo fe cha do é si nal de que a di ta du ra está
agin do em for ma, não bran da, mas co-ar qui tan do,
agri lho an do os di re i tos po lí ti cos do povo bra si le i ro.

O Sr. Ade mir Andra de (PSB – PA) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te, Se na dor Ber nar do Ca bral?

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) –
Con ce do o apar te a V. Exª, Se na dor Ade mir Andra de,
que foi meu co le ga na Assem bléia Na ci o nal Cons ti tu -
in te, onde tan to lu ta mos para que hou ves se uma in -
de pen dên cia ma i or do Le gis la ti vo, sem que se per -
des se a sua har mo nia.

O Sr. Ade mir Andra de (PSB – PA) – Se na dor
Ber nar do Ca bral, V. Exª, como sem pre bri lhan te,
abor da um tema da ma i or im por tân cia, que é o sen ti -
men to do povo a res pe i to do nos so Par la men to.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) –
Obri ga do.

O Sr. Ade mir Andra de (PSB – PA) – Eu não
che ga ria a tan to. Em qual quer país ci vi li za do, o Par la -
men to é, de fato, o mais im por tan te de to dos os Po de -
res, e o de ve ria ser tam bém no Bra sil, por que, afi nal,
so mos os res pon sá ve is pe las leis que di tam as nor -
mas pe las qua is o Exe cu ti vo deve ad mi nis trar o di -
nhe i ro pú bli co, ar re ca dan do-o e apli can do-o em be -
ne fí cio do povo. So mos nós que fa ze mos as leis pe las
qua is os ju í zes – ou seja, o Po der Ju di ciá rio – in ter -
pre tam e jul gam as pes so as e os er ros da so ci e da de.
No Par la men ta ris mo, é o pró prio Exe cu ti vo que es co -
lhe o pri me i ro mi nis tro. Então, na ver da de, o Po der
mais im por tan te en tre to dos os Po de res, o mais re -
pre sen ta ti vo e aber to, o que vive mais pró xi mo do
povo é, de fato, o Le gis la ti vo. No en tan to, no Bra sil, vi -
ve mos um atra so da com pre en são po lí ti ca da so ci e -
da de. O Par la men tar, hoje, é as so ci a do a al guém que
deve cons tru ir pon te, es tra da, pos to mé di co, en fim,
que pre ci sa fa zer obras. Nos pa í ses onde a com pre -
en são po lí ti ca da po pu la ção é ma i or do que a da so ci -
e da de bra si le i ra, que as so cia o Par la men tar ao Exe -
cu ti vo, ele é vis to como ten do ou tro tipo de obri ga ção.
Esse tal vez seja o nos so gran de erro, Se na dor Ber -
nar do Ca bral. Mu i tos Par la men ta res bra si le i ros, pen -
san do na sua ele i ção ou re e le i ção, atre lam-se, sub -
me tem-se e de i xam-se do mi nar e co man dar pelo Go -
ver no. Pas sam a ser seus em pre ga dos, vo tan do de
acor do com as de ci sões do Exe cu ti vo, pois, do con -
trá rio, não re ce be rão ór gãos para ad mi nis trar nas
suas ba ses e, con se quen te men te, en con tra rão di fi -
cul da des para ga nhar as ele i ções. Esse é um atra so
po lí ti co que pre ci sa ser cor ri gi do. O Par la men to bra si -

le i ro é ab so lu ta men te sub mis so e a ma i o ria dos seus
in te gran tes não se lem bram dos com pro mis sos que
têm e dos vo tos que re ce be ram, acre di tan do que po -
dem con ti nu ar ga nhan do-os se ti ve rem uma Su dam,
Su de ne, Su fra ma, um Incra, DNER nas ou car go do
INSS para co man dar, fa zen do a sua po lí ti ca pes so al
em cada Esta do. Esse com pro mis so, esse fi si o lo gis -
mo en tre os Po de res, tor na o Le gis la ti vo bra si le i ro ab -
so lu ta men te sem in de pen dên cia e sub mis so ao Po -
der Exe cu ti vo, não en con tran do so lu ção para nada. O
Exe cu ti vo que te mos é in com pe ten te e está le van do o 
País ao caos, a uma dí vi da as tro nô mi ca e im pa gá vel,
está sa cri fi can do o povo bra si le i ro, o nos so de sen vol -
vi men to e cres ci men to eco nô mi co, em fun ção dos
com pro mis sos ex ter nos e in ter nos. Como lem bra V.
Exª, na Lei de Di re tri zes Orça men tá ri as apro va da re -
cen te men te, pre vê em-se R$31,5 bi lhões de su pe rá vit 
para o pró xi mo ano, o que não é su fi ci en te nem para o 
pa ga men to de 30% dos ju ros da dí vi da pú bli ca in ter -
na. Mais R$70 mi lhões vão-se acu mu lar nes sa dí vi da
as tro nô mi ca, que já está che gan do à casa de 60% do
PIB. O Par la men to, que po de ria mu dar isso, não o fez, 
por que o Sr. Ma lan ba teu na mesa e Se na do res como 
os Srs. Car los Be zer ra e Ino cên cio Oli ve i ra, an tes
con trá ri os, vol ta ram atrás, per mi tin do que o Orça -
men to fos se apro va do como o Go ver no que ria. O Bra -
sil está num ca mi nho pior do que o da Argen ti na, Se -
na dor Ber nar do Ca bral. Que nin guém se ilu da, pois o
Bra sil já fez tudo o que a Argen ti na fez e ven deu tudo
o que pos su ía. Todo o sis te ma es ta tal foi dado de gra -
ça. No Bra sil, só fal ta ven de rem-se as ge ra do ras de
ener gia. Tudo que se ven deu não ser viu para nada,
por que a dí vi da pú bli ca in ter na su biu de R$54 para
cer ca de R$600. La men ta vel men te, tal vez este Par la -
men to não es te ja sen do res pe i ta do e bem vis to pelo
povo bra si le i ro por que não se im põe. Os Pre fe i tos de
todo o Bra sil se re u ni ram com uma pa u ta be lís si ma
para re sol ver os pro ble mas dos Mu ni cí pi os, mas onde 
es ta vam os Par la men ta res para aten der os pe di dos
que fi ze ram? Quem man da aqui são os Srs. Ma lan e
Armí nio Fra ga. Tal vez seja por isso que não me re ça -
mos a con si de ra ção do povo bra si le i ro nes se as pec to. 
Esse é, de fato, o po der re pre sen ta ti vo. Infe liz men te,
por essa dis tor ção po lí ti ca, por essa in com pre en são
da pró pria so ci e da de e pela di fi cul da de que o par la -
men tar go ver nis ta en con tra para se re e le ger, ele se
va lha de car gos no Go ver no para fa zer a sua pró pria
po lí ti ca e, com isso, sub me te-se às de ter mi na ções do 
Exe cu ti vo. Mas te nho fé de que um dia as co i sas irão
me lho rar. A cada dia, o povo bra si le i ro está mais
cons ci en te da im por tân cia do par ti do po lí ti co e do
par la men tar. Espe ro que con si ga mos cor ri gir os nos -



sos er ros para nos tor nar mos, em bre ve, a gran de Na -
ção que me re ce mos ser. Te mos tudo para isso, já que
so mos uma das Na ções mais pri vi le gi a das do mun do. 
Mu i to obri ga do, Se na dor Ber nar do Ca bral. 

O SR. BERNARDO CABRAL  (PFL – AM) – Se -
na dor Ade mir Andra de, ain da bem que V. Exª es pe ra.
Não ar qui ve as suas es pe ran ças. Acho que V. Exª faz
bem, a es pe ran ça não pode ser uma frá gil as pi ra ção
em trân si to para o de sen can to. É por essa ra zão que
aqui es tou. Após a aná li se fe i ta por V. Exª, ape nas res -
tou um pou co para mim – e nis so V. Exª foi gen til, não
quis es go tar o as sun to. Re fi ro-me ao pon to prin ci pal
do Le gis la ti vo: a fis ca li za ção. Este é o pre ce i to cons ti -
tu ci o nal que o Le gis la ti vo ab di ca, quan do de ve ria
fazê-lo em pri me i ro lu gar já que é um pos tu la do da Lei 
Ma i or: exer cer a sua prin ci pal fun ção, que é a de fis -
ca li zar o Exe cu ti vo. 

Veja V. Exª: quan do digo que o Po der Le gis la ti vo
de cai em qua is quer que se jam as pes qui sas que se
ve ri fi quem país afo ra é exa ta men te por que ele, que
de ve ria ser o lí der dos par ti dos, exer ci ta uma omis são 
– e ne nhu ma li de ran ça se afir ma pela omis são –,
quan do, em ver da de, aqui des ta tri bu na po der-se-iam 
apon tar ca mi nhos e in di car so lu ções.

Agra de ço o apar te de V. Exª, Se na dor Ade mir
Andra de, que, sen do um dos Lí de res da Opo si ção,
faz, como sem pre, sua aná li se can den te em tor no do
Go ver no, mas co a du na da no sen ti do de co la bo rar
para que pos sa mos ter, aqui, dias me lho res, na es pe -
ran ça a que V. Exª aca ba de se re fe rir.

Sr. Pre si den te, ao fi nal des te mo des to pro nun ci -
a men to, que ro mos trar que o ca mi nho para se ter um
Par la men to sé rio, éti co e de cen te não será ape nas
pen san do que a me lho ria dele se re ve la por meio de
cur sos su pe ri o res. Há pes so as que têm o di plo ma da
uni ver si da de da vida e são com pe ten tes para exer cer
tan to um man da to quan to uma che fia do Po der Exe -
cu ti vo. O que deve pre va le cer, isto sim, é a dig ni da de
pes so al, a éti ca de cada um e a res pon sa bi li da de no
tra to da co i sa pú bli ca. Pos so as se ve rar a este Se na do 
que as pró xi mas ele i ções in di ca rão um ca mi nho. Ai
da que le que es te ja pa de cen do de ví ci os de ori gem,
cuja ho nes ti da de não es te ja à flor da pele, por que o
povo vai bani-lo do mapa po lí ti co do País!

Sr. Pre si den te, que ro, como in te gran te do Po der
Le gis la ti vo, ren der a ele mi nhas ho me na gens. Pen so
que esta Insti tu i ção de ve ria me re cer um pou co mais
de res pe i to, que a ge ne ra li da de não de ve ria re ca ir so -
bre ela na aná li se que al guns fa zem, no jul ga men to
que ou tros re a li zam, ten tan do obs tru ir a sua fun ção.
Par la men to é si nô ni mo de li ber da de po lí ti ca. Par la -
men to é si nô ni mo de que a de mo cra cia fun ci o na. Par -

la men to fe cha do – re pi to – é si nal de que a di ta du ra
está flo res cen do no País. Pra za aos céus que da qui a
mais al gum tem po, pas sa da essa caça às bru xas, po -
de re mos se pa rar o joio do tri go, para que não se ge -
ne ra li zem to dos no mes mo jul ga men to! Pra za aos
céus, Sr. Pre si den te!

Ago ra sou eu que es pe ro não ar qui var as mi -
nhas es pe ran ças.

O SR. JOSÉ ALENCAR (PMDB – MG) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra para uma co mu ni ca ção
ina diá vel.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – V. Exª já se en con tra ins cri to, de acor do com o
art. 158 do Re gi men to Inter no.

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG) –
Sr. Pre si den te, pela Li de ran ça, peço a pa la vra.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Con ce do a pa la vra a V. Exª, pela Li de ran ça.

V. Exª dis põe de cin co mi nu tos.
O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG.

Como Lí der, para uma co mu ni ca ção.) – Sr. Pre si den -
te, Srªs e Srs. Se na do res ve nho ma ni fes tar à Mesa
nos sa pre o cu pa ção com a ima gem da Insti tu i ção que
re pre sen ta mos pe ran te o povo bra si le i ro. A ver da de é
que a ima gem do Se na do está em que da. Du ran te o
re ces so da Casa per cor re mos to das as re giões de Mi -
nas. Con ver sar mos com os mi ne i ros e, Sr. Pre si den -
te, tra go a esta Casa o meu tes te mu nho de que de ve -
mos cum prir, com ri gor e com ur gên cia, a nos sa
agen da e as su mir, co ra jo sa men te, nos sas res pon sa -
bi li da des. 

Sr. Pre si den te, devo di zer tam bém que se uns
são atin gi dos pela mí dia, não po dem ma cu lar a Insti -
tu i ção como um todo, não po dem atin gir a to dos os
Se na do res.

Fe liz men te, o Con gres so não está ina ti vo. De pu -
ta dos e se na do res es tão fir me men te dis pos tos a
apro var um con jun to de pro je tos, que se con ven ci o -
nou cha mar de ”pa co te éti co“, cujo pro pó si to é res ta -
be le cer, o mais cedo quan to pos sí vel, a cre di bi li da de
do Po der Le gis la ti vo e dar as res pos tas que, com jus -
ti ça, a so ci e da de está exi gin do de to dos nós.

Já te mos uma no tí cia po si ti va. Por 364 vo tos
con tra ape nas três, a Câ ma ra dos De pu ta dos, atra vés 
de um acor do de li de ran ças, apro vou, on tem, em se -
gun do tur no, no pri me i ro dia de suas ati vi da des do se -
gun do se mes tre, a Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i -
ção que li mi ta o uso das Me di das Pro vi só ri as pelo
Pre si den te da Re pú bli ca.

Se gun do o tex to apro va do, as Me di das Pro vi só -
ri as te rão va li da de de 60 dias, pror ro gá ve is por ape -



nas mais 60 dias. E se não for ava li a da pelo Con gres -
so em 45 dias, a Me di da Pro vi só ria tran ca a pa u ta le -
gis la ti va. Fi cam pro i bi das as re e di ções e as mo di fi ca -
ções so bre o tex to ori gi nal.

A tra mi ta ção pas sa a ser bi ca me ral, isto é, a Me -
di da Pro vi só ria co me ça a tra mi tar pela Câ ma ra e de -
po is vai para o Se na do. O sis te ma atu al pre vê a cri a -
ção de uma co mis são mis ta, for ma da por se na do res
e de pu ta dos, com a vo ta ção da Me di da Pro vi só ria em
ses são do Con gres so.

Fica pro i bi da ain da a edi ção de Me di das Pro vi -
só ri as so bre ma té ri as re la ti vas à ci da da nia, di re i tos
po lí ti cos, con fis co de di nhe i ro em con tas cor ren tes e
pou pan ça e ma té ria fis cal sem que seja cum pri do o
prin cí pio da anu a li da de.

Tam bém não po de rá ser edi ta da Me di da Pro vi -
só ria so bre di re tri zes or ça men tá ri as e cré di tos su -
ple men ta res ao Orça men to.

Con ti nua pro i bi da a edi ção de Me di das Pro vi -
só ri as so bre a or ga ni za ção do Po der Ju di ciá rio e do
Mi nis té rio Pú bli co. A par tir da vi gên cia da emen da,
as 52 Me di das Pro vi só ri as que ain da es tão tra mi tan -
do fi cam va len do como lei, sem a ne ces si da de de
se rem vo ta das no Con gres so.

A res tri ção ao uso de Me di das Pro vi só ri as foi
pro pos ta ori gi nal men te pelo en tão se na dor Espe ri -
dião Amin, em 1995, e apro va da em 1997 pelo Se -
na do. De po is de en vi a da à Câ ma ra, a ma té ria re tor -
nou no va men te ao Se na do, ten do re ce bi do subs ti tu -
ti vo apre sen ta do pelo se na dor José Fo ga ça, e apro -
va do nes ta Casa em 1999.

De po is de mais de um ano en ga ve ta da na Câ -
ma ra, por con ta das di ver gên ci as en vol ven do as li -
de ran ças po lí ti cas, a ma té ria foi fi nal men te vo ta da, e 
re tor na ao Se na do para apre ci a ção eu, es pe ra mos,
seja de fi ni ti va. 

As Me di das Pro vi só ri as edi ta das pe los su ces -
si vos go ver nos su pe ram as seis mil. Fo ram 147 no
Go ver no Sar ney, 160 no Go ver no Col lor, 505 no Go -
ver no Ita mar Fran co, 2.609 no pri me i ro man da to do
Pre si den te Fer nan do Hen ri que e 2.605 no se gun do
man da to, em cur so.

É cla ro que o Con gres so tem uma boa dose de 
res pon sa bi li da de pelo ex ces so das Me di das Pro vi -
só ri as. Pri me i ro, por não es tar aten to à ad mis si bi li -
da de das Me di das Pro vi só ri as, ace i tan do-as mes mo 
que não es te ja ca rac te ri za da a con di ção im pos ta
pelo art. 62 da Cons ti tu i ção, ou seja, ”em ca sos de
re le vân cia e ur gên cia“.

Se gun do, por não dar se gui men to à sua tra mi -
ta ção. As Co mis sões Mis tas são cons ti tu í das para
apre ci ar as Me di das pro vi só ri as, mas sim ples men -
te não fun ci o nam. Na ma i o ria das ve zes, o pa re cer
é ofe re ci do oral men te pelo re la tor na pró pria ses -
são do Con gres so em que a Me di da Pro vi só ria é
apre ci a da.

Há ca sos de Me di das Pro vi só ri as que tra mi tam 
há anos, sen do can sa ti va men te re e di ta das a cada
mês. O pro ble ma é que, em cada re e di ção, o Exe cu -
ti vo é li vre para al te rá-la como bem en ten der, le gis -
lan do, por tan to, cla ra men te, em subs ti tu i ção ao Po -
der Le gis la ti vo.

Esta mos con ven ci dos de que a Pro pos ta de
Emen da à Cons ti tu i ção vo ta da pela Câ ma ra dos De -
pu ta dos e que re tor na ao exa me des ta Casa aten de
às duas re a li da des inar re dá ve is.

Pri me i ra, é pre ci so as se gu rar a go ver na bi li da -
de do País. Em um mun do em cons tan te mu dan ça,
o Exe cu ti vo, seja do Bra sil ou de qual quer ou tro país 
do mun do, terá de dis por de ins tru men tos áge is de
ação, para res pon der às si tu a ções emer gen ci a is e
im pre vis tas, em be ne fí cio do povo.

Se gun da, o Po der Le gis la ti vo pre ci sa re cu pe -
rar, o mais rá pi do pos sí vel, a fun ção que é a prin ci -
pal ra zão de sua exis tên cia: a de fa zer leis. 

Sr. Pre si den te, para que pos sa mos cor res pon -
der às jus tas ex pec ta ti vas da opi nião pú bli ca, sus -
ten ta mos que esta Casa apre cie, com a ma i or ur -
gên cia, a Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção vo ta -
da pela Câ ma ra, dis pon do so bre as Me di das Pro vi -
só ri as.

E mais: que o tex to apro va do pe los se nho res
de pu ta dos seja aco lhi do em sua ín te gra por esta
Casa, não só por que é o que mais se apro xi ma do
ide al como, e prin ci pal men te, por que, com essa me -
di da, evi ta re mos que a ma té ria re tor ne, pela se gun -
da vez, ao exa me da Câ ma ra dos De pu ta dos, o que
le va ria a um novo atra so em sua apro va ção.

E não há mais como jus ti fi car no vas pro cras ti -
na ções e no vos atra sos em as sun to tão im por tan te
para esta Casa e o Con gres so.

Mu i to obri ga do.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Con ce do a pa la vra a V. Exª.



O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. Pela
or dem.) – Sr. Pre si den te, so li ci to a mi nha ins cri ção
para uma co mu ni ca ção ina diá vel, no mo men to opor -
tu no.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – De acor do com o re gi men to, V. Exª fica ins cri -
to em se gun do lu gar. 

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Mo za ril -
do Ca val can ti, pró xi mo ora dor ins cri to.

S. Exª dis põe de vin te mi nu tos para o seu pro -
nun ci a men to.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR. 
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ini ci al -
men te que ro fa zer des ta tri bu na uma re ti fi ca ção ao
que foi pu bli ca do pelo Jor nal do Se na do a res pe i to
do meu pro nun ci a men to de on tem. Re fe ri-me cla ra -
men te ao Pre si den te da Ele tro nor te, que foi a Ro ra i -
ma re a li zar o tes te de ener gi za ção da li nha de trans -
mis são da hi dre lé tri ca de Guri, na Ve ne zu e la, até
Boa Vis ta, e que con vi dou ape nas um Se na dor dos
três re pre sen tan tes da que le Esta do. Aliás, há uma li -
ga ção an ti ga do atu al Pre si den te da Ele tro nor te com 
esse Se na dor, exis tin do in clu si ve de nún ci as, la men -
ta vel men te ar qui va das no Con se lho de Éti ca, so bre
atos de cor rup ção pra ti ca dos por um ex-Di re tor da
Bo ve sa, que é sub si diá ria da Ele tro nor te em Ro ra i -
ma. Mas que ro aqui de i xar cla ro que, ao con trá rio do 
que no ti ci ou o Jor nal do Se na do, não se tra ta do
Pre si den te da Ele tro brás, mas, sim, do Pre si den te
da Ele tro nor te, que pra ti cou o ato a que me re fe ri no 
pro nun ci a men to de on tem.

Mas já que es tou fa lan do de Ele tro nor te, Sr.
Pre si den te, que ro tra zer aqui a esta Casa uma an -
gús tia que do mi na a po pu la ção do meu Esta do. Foi
pre ci so mu i to tem po para que hou ves se a li ga ção
da ener gia vin da da hi dre lé tri ca de Guri, na Ve ne zu -
e la, até Boa Vis ta. Por tan to, hoje, o nos so Esta do
está abas te ci do por uma ener gia hi dre lé tri ca con fiá -
vel, se gu ra, ao con trá rio do que está acon te cen do
no res to do País. Mas o que está an gus ti an do a po -
pu la ção não é o fato de ter che ga do a ener gia; ao
con trá rio, o que a está an gus ti an do é que a Ele tro -
nor te tem de i xa do va zar que a ta ri fa que es ta va sen -
do co bra da em Boa Vis ta por uma ge ra ção ter mo e -
lé tri ca – por tan to, mu i tas ve zes mais cara – con ti nu -
a rá a ser co bra da. Isto é, a Bo ve sa vai re ce ber uma
ener gia vá ri as ve zes mais ba ra ta, ge ra da na Ve ne -
zu e la e tra zi da até Boa Vis ta, e co bra rá do usuá rio

do mi ci li ar, co mer ci al ou in dus tri al a mes ma ta ri fa
que hoje co bra – re pi to – pela ge ra ção ter mo e lé tri -
ca, vá ri as ve zes mais cara. Pa re ce até que a Ele tro -
nor te está que ren do se res sar cir dos in ves ti men tos
fe i tos às cus tas dos pou cos ha bi tan tes do Esta do de 
Ro ra i ma, in clu si ve cri an do um obs tá cu lo para a in -
dus tri a li za ção do Esta do, que ago ra se ini cia.Com
isso, a Bo ve sa, que é sub si diá ria da Ele tro nor te em
Ro ra i ma, te ria o ma i or lu cro na dis tri bu i ção de ener -
gia no País. 

Inte gro ao meu pro nun ci a men to um qua dro
das ta ri fas de ener gia elé tri ca co bra das nas di ver sas 
re giões do País, e faço um ape lo ao Pre si den te da
Ele tro brás – já que não pos so fazê-lo ao Pre si den te
da Ele tro nor te, que nun ca teve isen ção para agir no
que tan ge aos ape los fe i tos por este Par la men tar –
para apre sen tar jus ti fi ca ti vas pla u sí ve is à po pu la ção
e fa zer uma re vi são para re du zir essa ta ri fa, uma
vez que não é jus to que esse in ves ti men to seja res -
sar ci do às cus tas dos usuá ri os.

Sr. Pre si den te, tam bém que ro abor dar um
tema que pre o cu pa mu i to não só o Esta do de Ro ra i -
ma, mas toda a Re gião Ama zô ni ca. Tra ta-se das
com pa nhi as aé re as re gi o na is. To dos sa be mos que a 
Ama zô nia re pre sen ta 60% do ter ri tó rio na ci o nal,
mas quem mora no Sul, no Su des te, ra ra men te tem
a exa ta di men são do que seja, por exem plo, ir de
Ma na us a Ta ba tin ga, de Ma na us a São Ga bri el da
Ca cho e i ra ou a Boa Vis ta, de Boa Vis ta ao in te ri or,
en fim, a toda essa hin ter lân dia da Ama zô nia. É jus -
ta men te nes sas áre as que atu am as com pa nhi as
aé re as re gi o na is, onde o flu xo de pas sa ge i ros não
com pen sa mu i to a exis tên cia de ae ro na ves ma i o res
– tan to que em pre sas po de ro sas, como a Va rig e
ou tras, não ope ram nes sas lo ca li da des. São em pre -
sas re gi o na is, como a Meta, a Rico, a Pen ta e ou -
tras, que vêm su prin do as po pu la ções das ci da des
pe que nas da Ama zô nia com es ses vôos, que eram
man ti dos, em gran de par te, por um adi ci o nal co bra -
do pe las em pre sas aé re as na ci o na is de gran de por -
te de seus usuá ri os. Esse per cen tu al era re pas sa do
para as em pre sas re gi o na is que atu am na Ama zô -
nia. Mas a Va rig ca pi ta ne ou, ju di ci al men te, ações
para não mais re pas sar esse di fe ren ci al para as
com pa nhi as aé re as re gi o na is. Con se qüen te men te,
as ou tras em pre sas tam bém es tão se guin do o mes -
mo pas so.

Fiz en tão um ex pe di en te ao Pre si den te da Re -
pú bli ca, ao di re tor do DAC e a ou tros dig ni tá ri os dos
di ver sos Mi nis té ri os re la ci o na dos à avi a ção e à nos -
sa re gião, nos se guin tes ter mos: 



Nos úl ti mos cin co anos, vi mos flo res -
cer na Ama zô nia qua tro em pre sas aé re as
de âm bi to re gi o nal, com o ob je ti vo de aten -
der prin ci pal men te às lo ca li da des iso la das
da re gião, que têm uma área ter ri to ri al ma i or 
que a Eu ro pa Oci den tal e é con si de ra da in -
ter na ci o nal men te como um dos re du tos na -
tu ra is do mun do.

A avi a ção re gi o nal pas sou, re cen te -
men te, por vá ri as si tu a ções di fí ce is, como a
des va lo ri za ção do Real, no iní cio de 2000, a 
au sên cia do re pas se da su ple men ta ção ta ri -
fá ria da Va rig, tam bém a par tir de 2000, a
cri se rus sa, que le vou a eco no mia bra si le i ra
a mo men tos de al gu ma in cer te za, en tre ou -
tras, mas ne nhu ma si tu a ção an te ri or co lo -
cou um ce ná rio tão in cer to para o fu tu ro
como o que ago ra se apre sen ta.

A su ple men ta ção ta ri fá ria, que, no
pas sa do, foi usa da pe las em pre sas como
fon te para no vos in ves ti men tos, hoje se
trans for mou em re cur so de vi tal im por tân cia 
para a so bre vi vên cia des sas re gi o na is, ten -
do em vis ta a es ca la da do dó lar ame ri ca no
e o acom pa nha men to de to dos os cus tos a
ele atre la dos, ten do sua con ti nu i da de ame a -
ça da pelo não re pas se do Adi ci o nal Ta ri fá rio
(Por ta ria nº 101/GC-5, de 22 de fe ve re i ro de
2000) das ma i o res em pre sas aé re as de âm -
bi to na ci o nal (Va rig e TAM), o que tem con tri -
bu í do ain da mais para o em po bre ci men to
das em pre sas da Re gião Ama zô ni ca, não
sen do exa ge ro afir mar que elas não so bre vi -
ve rão sem a su ple men ta ção ta ri fá ria re fe ri da.

Os re gis tros es ta tís ti cos são cla ros
para se iden ti fi car que, no pe río do
1998/2001, en quan to o cus to do com bus tí -
vel, em dó la res, evo lu iu em ta xas su pe ri o res 
a 50%, o va lor das pas sa gens aé re as, na
re gião, ti ve ram con si de rá vel re du ção.

As em pre sas aé re as re gi o na is exe cu -
tam o pa pel de in te gra ção eco nô mi co-so ci -
al, aten den do so zi nhas a mais de 30 ci da -
des, abran gen do mais de 100 co mu ni da des
vi zi nhas, sem con tar o aten di men to fe i to
com as em pre sas na ci o na is, trans por tan do,
so men te no ano de 2000, cer ca de 390 mil
pas sa ge i ros.

Os ser vi ços es pe ci a li za dos e ae ro mé -
di cos são ain da in ci pi en tes na re gião, e a in -
fra-es tru tu ra hos pi ta lar do in te ri or não con -

se gue aten der a con ten to a de man da cres -
cen te. As em pre sas aé re as re gi o na is aca -
bam, por uma ques tão de res pe i to à vida e
por so li da ri e da de hu ma na, trans por tan do
do en tes do in te ri or para as ca pi ta is em bus -
ca de uma chan ce a mais de so bre vi vên cia.
O flu xo de trans por te de do en tes, aci den ta -
dos, ín di os do en tes e po li ci a is vi ti ma dos em
ser vi ço che ga a 150 ca sos por mês.

A ques tão so ci al, pois, está in ti ma men -
te li ga da à atu a ção des sas em pre sas na re -
gião, ge ran do em pre gos di re tos e in di re tos
que ocu pam mais de 1.400 tra ba lha do res. A
fro ta uti li za da é com pos ta em 85% de ae ro na -
ves na ci o na is, vo an do em con di ções crí ti cas
de apo io à na ve ga ção, re que ren do ma i or in -
ves ti men to em qua li fi ca ção de pes so al, in du -
zin do gran de ên fa se no ní vel de se gu ran ça de 
vôo, trans for man do a Ama zô nia em ce le i ro de 
ex ce len tes pro fis si o na is da área.

Deve ser res sal ta do ain da que, na
Ama zô nia, por pra ti ca men te não exis tir uma
pu jan te eco no mia de mer ca do, as pas sa -
gens aé re as são pa gas em sua ma i or par te
por ór gãos pú bli cos ou por ci da dãos de ten -
to res de ren da mu i to in fe ri or à das re giões
mais de sen vol vi das do País, tor nan do-se in -
viá vel re pas sar toda a car ga de au men to re -
ce bi da pelo se tor.

Por isso, Sr. Pre si den te, que ro hoje fa zer um
ape lo, de pú bli co, às au to ri da des com pe ten tes e de -
nun ci ar à Na ção mais um ato que mu i to pre ju di ca a
imen sa Re gião Ama zô ni ca, que já é, por si só, iso la -
da do res to do País e que en con tra nes sas em pre -
sas aé re as re gi o na is um meio – como bem fri sa do
aqui – de sal va ção de vi das, de re so lu ção de pro ble -
mas. Além de não ha ver es tra das de ro da gem, os
ca mi nhos via flu vi al são mu i to lon gos, é di fí cil o des -
lo ca men to. Por tan to, é mis ter que fa ça mos algo ur -
gen te men te para sal var as em pre sas aé re as re gi o -
na is da Ama zô nia.

Nes se sen ti do, Sr. Pre si den te, nos pró xi mos
dias, apre sen ta rei um pro je to para tor nar lei esse adi -
ci o nal ta ri fá rio que visa a pro pi ci ar a so bre vi vên cia
das em pre sas aé re as re gi o na is. É ver da de que, em
ou tras re giões, tal vez no Nor des te, a si tu a ção seja um 
pou co se me lhan te, mas te nho cer te za de que, na
Ama zô nia, essa si tu a ção é mu i to mais an gus ti an te,
mu i to mais afli ti va, e, por tan to, re quer do Go ver no Fe -
de ral uma ur gen te me di da que res ta be le ça esse adi -
ci o nal ta ri fá rio, que vi nha vi gen do por meio de uma



por ta ria, a qual in fe liz men te está sen do des cum pri da. 
Logo, tal vez so men te uma lei re sol ve rá o pro ble ma.

Di an te do ex pos to – re pi to –, apre sen ta rei um
pro je to de lei vi san do a cor ri gir essa imen sa in jus ti ça
que se pra ti ca com o povo da Ama zô nia.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Con vo co as Srªs e os Srs. Se na do res que se
en con tram em seus ga bi ne tes ou em ou tras de pen -
dên ci as do Se na do Fe de ral a com pa re ce rem ao ple -
ná rio para re gis trar suas pre sen ças, pois da qui a
pou co ini ci a re mos a Ordem do Dia.

Con ce do a pa la vra ao pró xi mo ora dor ins cri to, o
no bre Se na dor Edu ar do Su plicy, re pre sen tan te do
Esta do de São Pa u lo pelo Par ti do dos Tra ba lha do res.

O SR. EDUARDO SUPLICY  (Blo co/PT – SP.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Se na dor Anto nio Car los Va la -
da res; Srªs e Srs. Se na do res, que ro des ta car hoje
al guns pon tos não con si de ra dos na pu bli ca ção ofi ci -
al da Pre si dên cia da Re pú bli ca a res pe i to do sé ti mo
ani ver sá rio do Pla no Real. Re fi ro-me à pu bli ca ção
que foi di vul ga da pe los di ver sos ór gãos de im pren -
sa, de no mi na da Sete Anos do Real: Esta bi li da de,
Cres ci men to e De sen vol vi men to So ci al.

Nes sa obra, não foi men ci o na da, por exem plo, a 
pe sa da he ran ça fi nan ce i ra do pro gra ma de es ta bi li za -
ção e a sua in ca pa ci da de de ge rar re sul ta dos pal pá -
ve is em ter mos de cres ci men to eco nô mi co sus ten ta -
do, em pre go e dis tri bu i ção da ren da.

Em ver da de, po de mos cons ta tar na re fe ri da pu -
bli ca ção que di ver sos as pec tos de i xa ram de ser su fi -
ci en te men te con si de ra dos. Por isso, hoje que ro des -
ta cá-los.

No que diz res pe i to às fi nan ças pú bli cas, o ajus -
ta men to fis cal pro me ti do des de 1993/1994 só co me -
ça a se efe ti var em fins de 1998, já no con tex to do pro -
gra ma com o Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal. Hou ve
gran de ex pan são do en di vi da men to do se tor pú bli co
des de 1994. A dí vi da mo bi liá ria fe de ral (ex clu si ve tí tu -
los man ti dos em car te i ra pelo Ban co Cen tral) su biu
de R$62 bi lhões, em de zem bro de 1994, para nada
me nos do que R$562 bi lhões, em maio de 2001. Res -
sal to, Sr. Pre si den te, que, des sa for ma, tal dí vi da
cres ceu qua se 10 ve zes. E con ti nu ou cres cen do em
maio e em ju nho por for ça da re cém-anun ci a da ope -
ra ção de sa ne a men to dos ban cos fe de ra is, da alta
taxa bá si ca de ju ros e da des va lo ri za ção cam bi al.

A dí vi da lí qui da do se tor pú bli co como um
todo, in clu in do a União, os Esta dos, os Mu ni cí pi os e

as em pre sas es ta ta is, que era in fe ri or a 30% do Pro -
du to Inter no Bru to em fins de 1994, al can çou 52%
do PIB em abril úl ti mo. A ma i or par te da dí vi da pú bli -
ca é in ter na, de cus to ele va do e pra zo re la ti va men te 
cur to. Os pa péis pós-fi xa dos, com re mu ne ra ção re -
fe ren ci a da à taxa de ju ros de cur to pra zo, e os pa -
péis cam bi a is, in de xa dos à va ri a ção da taxa de
câm bio, res pon dem por cer ca de 75% do to tal da dí -
vi da mo bi liá ria fe de ral em mer ca do. Cer ca de 40%
da dí vi da mo bi liá ria fe de ral exis ten te em fins de
maio ti nha ven ci men to nos 12 me ses sub se qüen tes. 
A dí vi da in de xa da ao câm bio mais a dí vi da ex ter na
pú bli ca cor res pon dem a apro xi ma da men te 45% da
dí vi da lí qui da do se tor pú bli co con so li da do. Em
suma, a si tu a ção fi nan ce i ra do se tor pú bli co tor -
nou-se mais frá gil nos anos re cen tes.

No que diz res pe i to às con tas ex ter nas, há
aqui o le ga do mais pro ble má ti co do Pla no Real, em
ter mos ma cro fi nan ce i ros. Os de se qui lí bri os re gis tra -
dos des de 1994 re sul ta ram ba si ca men te da pro lon -
ga da so bre va lo ri za ção cam bi al, de me a dos de 1994 
até ja ne i ro de 1999, e de uma aber tu ra pou co cri te -
ri o sa do mer ca do in ter no às im por ta ções. O pas si vo
ex ter no lí qui do cres ceu e con ti nua cres cen do em rit -
mo ele va do. Não há da dos ofi ci a is so bre o es to que
do pas si vo ex ter no lí qui do do País, mas é pos sí vel
es ti mar o seu cres ci men to a par tir dos dé fi cits acu -
mu la dos no ba lan ço de pa ga men tos em con ta cor -
ren te, uma vez que o fi nan ci a men to des ses dé fi cits
im pli cam seja o au men to do pas si vo ex ter no bru to
do País (dí vi da ex ter na, es to que de in ves ti men tos
di re tos e ou tros), seja a di mi nu i ção dos ati vos ex ter -
nos do País (re ser vas in ter na ci o na is e ou tros). Me di -
do pe los dé fi cits acu mu la dos no ba lan ço de pa ga -
men tos em con ta cor ren te, o au men to do pas si vo
ex ter no lí qui do do Bra sil foi de US$155 bi lhões en tre 
1995 e 2000. A des va lo ri za ção cam bi al de 1999
con se guiu ape nas re du zir a taxa de cres ci men to do
pas si vo ex ter no lí qui do do País, isto é, o ta ma nho
do dé fi cit em con ta cor ren te.

Em con se qüên cia des se gran de au men to do
en di vi da men to, cres ceu o vo lu me de pa ga men tos ao
ca pi tal es tran ge i ro. As des pe sas lí qui das de ju ros da
dí vi da ex ter na, por exem plo, su bi ram de US$6,3 bi -
lhões, em 1994, para US$15,1 bi lhões, em 2000; as
amor ti za ções, de US$11 bi lhões de dó la res, em
1994, para US$28,2 bi lhões, em 2000.

Assim, o de se qui lí brio ex ter no as su miu, em cer -
ta me di da, um ca rá ter es tru tu ral. O lon go pe río do de
so bre va lo ri za ção cam bi al de sar ti cu lou par ci al men te
os se to res que pro du zem bens e ser vi ços ex por tá ve is 
ou que con cor rem com im por ta ções no mer ca do do -



més ti co. A mu dan ça cam bi al de 1999 al te rou o ce ná -
rio, pro vo can do a re a ção des ses se to res a par tir de
2000, mas os re sul ta dos ain da são in su fi ci en tes, o
que de i xa a eco no mia vul ne rá vel a cho ques ex ter nos, 
como se vê no caso da gra ve cri se ar gen ti na nes te
ano de 2001.

A pró pria com po si ção da con ta cor ren te do ba -
lan ço de pa ga men tos tor na di fí cil a di mi nu i ção do seu
de se qui lí brio, isso por que mais de três quar tos do dé -
fi cit em con ta cor ren te cor res pon dem a des pe sas
com o ca pi tal es tran ge i ro apli ca do no País (ju ros, lu -
cros, di vi den dos e ou tros ser vi ços fa to res). Em 2000,
es sas des pe sas che ga ram a nada me nos do que
US$20,5 bi lhões em ter mos lí qui dos. Na tu ral men te,
es ses com pro mis sos au men ta rão ao lon go dos pró xi -
mos anos, uma vez que a per sis tên cia de dé fi cits al -
tos em con ta cor ren te pro duz au men tos adi ci o na is no 
pas si vo ex ter no lí qui do do País.

No que diz res pe i to ao cres ci men to, ge ra ção de
em pre gos e dis tri bu i ção da ren da, ob ser va mos como
mu i to in sa tis fa tó ri os os avan ços nos úl ti mos sete
anos. Em gran de me di da por ca u sa da he ran ça fi nan -
ce i ra acu mu la da, o Pla no Real não con se guiu ge rar
con di ções para a re to ma da sus ten ta da do cres ci men -
to. Além dis so, em 2001, a cri se ener gé ti ca re ve lou a
tre men da re gres são ocor ri da em ter mos de pla ne ja -
men to eco nô mi co e su pri men to de um in su mo bá si co
para a ati vi da de eco nô mi ca. Não hou ve, des de 1994,
cres ci men to sus ten ta do da eco no mia, ape nas sur tos
bre ves de ex pan são, no ta da men te no iní cio do Pla no,
de me a dos de 1994 até mar ço de 1995. As ta xas de
de sem pre go ba te ram re cor des his tó ri cos no fi nal da
dé ca da de 90, ca í ram de po is da cri se de 1997/1999,
mas per ma ne ce ram ele va das. Vol ta ram a au men tar
com a de sa ce le ra ção da eco no mia em 2001. A pro -
mes sa de que a es ta bi li za ção da mo e da me lho ra ria a
dis tri bu i ção de ren da de modo sig ni fi ca ti vo não se
con fir mou.

Re cor de mos, Sr. Pre si den te, que a tese ofi ci al
che gou a ser, em al guns mo men tos, a de que o com -
ba te à in fla ção cons ti tu ía-se a me lhor po lí ti ca so ci al. A
in fla ção des pen cou – isso nós re co nhe ce mos –, mas
os in di ca do res do Bra sil em ter mos de dis tri bu i ção de
ren da con ti nu am a ser os pi o res do mun do. Bas ta res -
sal tar que, no úl ti mo Re la tó rio so bre o De sen vol vi men -
to Mun di al 2000/2001, o Bra sil, en tre mais de 100 pa í -
ses para os qua is fo ram pu bli ca dos da dos dis po ní ve is,
en con tra-se em po si ção que nada nos hon ra, pois es -
ta mos com um Índi ce de Gini da or dem de 60, fi can do
atrás ape nas de Ser ra Leoa, cujo Índi ce de Gini é de
62,9, e da Re pú bli ca Cen tro-Afri ca na, cujo Índi ce de
Gini é de 61,3.

Nes se re la tó rio do Ban co Mun di al, os da dos do
co e fi ci en te Gini re fe rem-se, para o Bra sil, a 1996;
para Ser ra Leoa, a 1989; e, para a Re pú bli ca Cen -
tro-Afri ca na, a 1993. Esse co e fi ci en te, que ob vi a men -
te diz res pe i to a da dos en ca mi nha dos pelo IBGE ao
Ban co Mun di al, é in di ca dor de que aque les que es tão
no de cil in fe ri or da dis tri bu i ção da ren da re ce bi am
0,9%; no quin til in fe ri or, 2,5%; no se gun do quin til,
5,5%; no ter ce i ro quin til, 10%; no quar to quin til,
18,3%; no quin til su pe ri or, 63,8%. Obser van do o de cil
su pe ri or, ve ri fi ca re mos que os 10% mais ri cos no País 
es ta vam ob ten do 47,6% da ren da na ci o nal, ca rac te ri -
zan do-se o Bra sil, por tan to, por ter uma das con cen -
tra ções de ren da mais acen tu a das em todo o mun do.

Se le var mos em con ta o úl ti mo re la tó rio so bre o
de sen vol vi men to hu ma no pu bli ca do pela ONU, va -
mos ob ser var que o Bra sil, com o co e fi ci en te Gini de
59,1%, re fe ren te ao ano de 1997, en con tra-se tam -
bém en tre os qua tro pa í ses com pior con cen tra ção de 
ren da e de ri que za. Se con si de rar mos aque les que
têm co e fi ci en te pior, ve ri fi ca re mos que há ape nas três 
ou tros pa í ses com co e fi ci en te Gini pior que o bra si le i -
ro. E, se com pa rar mos os anos de 1996 e 1997 com
os anos de 2000 e 2001, ob ser va re mos que as me di -
das ado ta das pelo Go ver no Fer nan do Hen ri que Car -
do so ain da são mu i to in su fi ci en tes para re ver ter um
qua dro de dis tri bu i ção de ren da que em nada nos
hon ra.

Sr. Pre si den te, te nho a con vic ção de que, para
as ele i ções de 2002, a ques tão da re a li za ção da jus ti -
ça, que o Go ver no atu al tan to de i xou de ata car, cons -
ti tu ir-se-á a prin ci pal meta, ou seja, é pre ci so que o
Go ver no bra si le i ro, que o Po der Exe cu ti vo e o Con -
gres so Na ci o nal se vol tem para o ob je ti vo de cons tru ir 
uma so ci e da de jus ta no Bra sil, com ins tru men tos de
po lí ti ca eco nô mi ca que de i xem lon ge esse qua dro de
ta ma nha de si gual da de, que ob vi a men te re sul ta em
não se rem re sol vi dos ade qua da men te os pro ble mas
da po bre za, da fome e do em pre go em nos so País.

Sr. Pre si den te, ava li a mos que se faz ne ces sá rio
não des ta car ape nas os as pec tos ró se os re gis tra dos
no re la tó rio da Pre si dên cia da Re pú bli ca so bre os
sete anos de vi gên cia do Pla no Real, mas tra zer à
tona da dos que mos tram a re a li da de mais de per to,
en fim, os pon tos que o re la tó rio ofi ci al não des ta cou.

Mu i to obri ga do.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR EDUARDO SUPLICY EM
SEU PRONUNCIAMENTO, INSERIDO NOS 
TERMOS DO ART. 210 DO REGIMENTO
INTERNO.











O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Pror ro go a Hora do Expe di en te por quin ze mi -
nu tos, para que a Mesa pos sa as se gu rar, de acor do
com o art. 158, § 2º, do Re gi men to Inter no, a pa la vra a 
três ora do res ins cri tos.

O pri me i ro ora dor ins cri to para esta fase da ses -
são é o Pre si den te que ora está à Mesa. 

Con vi do o 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor
Mo za ril do Ca val can ti, a ocu par a Pre si dên cia.

O Sr. Anto nio Car los Va la da res, 2º
Vice-Pre si den te, de i xa a ca de i ra da pre si -
dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. Mo za ril do
Ca val can ti, 4º Se cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Anto nio Car los Va la -
da res para uma co mu ni ca ção ina diá vel.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE. Para uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são
do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
la men ta vel men te, o Go ver no re sol veu, mais uma vez, 
co me ter um ato de per ver si da de con tra os ser vi do res
pú bli cos fe de ra is. 

Tra ta-se de uma ati tu de im pen sa da. Po de mos
até ir mais além e di zer que é uma ati tu de ir res pon sá -
vel, já que afron ta uma de ci são to ma da pelo Su pre mo 
Tri bu nal Fe de ral, a de que é in cons ti tu ci o nal a ma nu -
ten ção do sta tus quo, pelo qual o ser vi dor pú bli co
não tem um cen ta vo de au men to há sete anos.

A di ver gên cia en tre o Pre si den te da Re pú bli ca e 
o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral já che gou ao pú bli co.
Esse atri to não é sa lu tar ao bom fun ci o na men to das
nos sas ins ti tu i ções li vres e de mo crá ti cas. Se aque le
Tri bu nal de ci de que o Go ver no tem de man dar um
pro je to de lei, como cons ta da Cons ti tu i ção, pro pon do 
re a jus te para os ven ci men tos dos ser vi do res pú bli -
cos, o Pre si den te da Re pú bli ca tem mes mo é de cum -
prir tal de ci são, do con trá rio es ta rá não ape nas ge ran -
do cons tran gi men to mas tam bém des res pe i tan do ao
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral e, mais de per to, aque les
que es tão so fren do na pró pria car ne o de crés ci mo do
po der de com pra dos seus sa lá ri os, que es tão con ge -
la dos há 7 anos. 

Os ser vi do res pú bli cos cal cu lam que te ri am di -
re i to a um au men to de pelo me nos 75,48%, uma ma -
jo ra ção des ti na da a re pa rar aqui lo que per de ram em
7 anos. E o que o Go ver no fez? Não per mi tiu que na
Lei de Di re tri zes Orça men tá ri as, já apre ci a da pelo
Con gres so Na ci o nal, hou ves se qual quer pre vi são de
au men to, pro me ten do que no Orça men to de 2002 iria 
des ti nar uma do ta ção a esse ob je ti vo. Mas o Go ver no
já anun cia o seu pen sa men to: di an te da cri se na

Argen ti na e do ra ci o na men to de ener gia, os ser vi do -
res pú bli cos não te rão au men to – mais uma vez, por -
tan to, se rão pe na li za dos.

Mas, Sr. Pre si den te, que ro re gis trar a fe li ci da de
com que on tem se pro nun ci ou o Pre si den te do Su pre -
mo Tri bu nal Fe de ral, que dis se, tex tu al men te, que es -
pe ra que as ins ti tu i ções fun ci o nem nor mal men te. Foi
um re ca do para va ler, um re ca do de um ho mem que
se in ves te da au to ri da de de Pre si den te do Su pre mo
Tri bu nal Fe de ral e diz ao Pre si den te da Re pú bli ca que 
ele está des res pe i tan do de ci sões ema na das da mais
alta Cor te do País, que não ape nas su ge rem mas que 
de ter mi nam que o Go ver no não deve de i xar de dar
au men to.

E ain da mais o sa lá rio mí ni mo. Se gun do os cál -
cu los do Ban co Cen tral, a pre vi são de in fla ção para
este ano é de 5,8%. Se esse nú me ro per ma ne cer,
como não ha ve rá um au men to real do sa lá rio mí ni mo, 
o au men to será de ape nas R$10,50. 

Que quan tia é essa, tão ir ri só ria, para tan tos mi -
lha res de tra ba lha do res que vi vem úni ca e ex clu si va -
men te do sa lá rio mí ni mo, para pen si o nis tas, etc? 

Cabe ao Con gres so Na ci o nal, Sr. Pre si den te,
cor ri gir essa in jus ti ça, por que ele tem au to no mia para 
tan to. Qu an do da dis cus são do Orça men to de 2002,
ire mos fa zer o pos sí vel e o im pos sí vel, como re pre -
sen tan te do Par ti do So ci a lis ta Bra si le i ro nes ta Casa,
jun to com o Lí der do nos so Par ti do, Se na dor Ade mir
Andra de, e com os de ma is par ti dos que com põem a
base opo si ci o nis ta nes ta Casa – e te nho cer te za de
que mu i tos Se na do res do Go ver no se so ma rão a nós
–, para que a Co mis são de Orça men to cor ri ja essa
per ver si da de que mais uma vez se quer per pe trar
con tra a bri o sa clas se dos fun ci o ná ri os pú bli cos, que
há sete anos, vol to a di zer, não tem qual quer au men -
to. 

O Go ver no ale ga que quer dar uma de mons tra -
ção de aus te ri da de ao mer ca do. 

Que deus é esse, que Alá é esse que está co -
man dan do as ações do Go ver no? É o mer ca do. Essa
fi gu ra in vi sí vel está, no Bra sil, hoje, co man dan do as
ações do Go ver no Fe de ral, que tem a úni ca e ex clu si -
va pre o cu pa ção de aten der ao mer ca do, de aten der
ao ca pi tal in ter na ci o nal, de pa gar uma dí vi da im pa gá -
vel. Des sa for ma, o san gue do povo bra si le i ro é re ti ra -
do to dos os anos para pa gar uma dí vi da de mais de
500 bi lhões. 

Enquan to isso, os ba lan ços dos ban cos, com os
úl ti mos au men tos das ta xas de ju ros, es tão re gis tran -
do lu cros exor bi tan tes, ge ra dos como re sul ta do des -



sa po lí ti ca mo ne tá ria ben fa ze ja para os ban cos e ma -
lé fi ca para o povo bra si le i ro.

Por tan to, Sr. Pre si den te, aqui fica a mi nha pa la -
vra de pro tes to e o meu ali nha men to ao Pre si den te do 
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, Mi nis tro Mar co Au ré lio,
que re sol veu fa lar na hora cer ta e di zer que es pe ra
sin ce ra men te que as ins ti tu i ções fun ci o nem, afi nal,
não es ta mos numa di ta du ra onde o Go ver no pode
agir por ato ins ti tu ci o nal. 

As me di das pro vi só ri as es tão sen do li mi ta das.
O Go ver no não go ver na mais por de cre to, mas com a
par ti ci pa ção do Con gres so Na ci o nal. Cabe ao Con -
gres so Na ci o nal – as sim como o Pre si den te do Su -
pre mo teve co ra gem cí vi ca de mos trar a re a li da de –
ter co ra gem de cum prir o seu pa pel, co ra gem de exer -
cer a sua com pe tên cia e as suas atri bu i ções cons ti tu -
ci o na is para as se gu rar aos ser vi do res pú bli cos de to -
dos os ma ti zes, dos mi nis té ri os, das au tar qui as, das
fun da ções e das em pre sas pú bli cas, o au men to a que 
têm di re i to. Do con trá rio, Sr. Pre si den te, pelo ”an dar
da car ru a gem“, será ne ces sá ria mais uma ação, e o
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, que já jul gou uma ação di -
re ta de in cons ti tu ci o na li da de pro pos ta pela Opo si ção, 
mais uma vez vai se de bru çar so bre esse as sun to.

O Go ver no Fe de ral tem que se ren der ao cum -
pri men to de sua obri ga ção e aos di re i tos dos ser vi do -
res, como tam bém à sua com pe tên cia cons ti tu ci o nal
de en vi ar para o Con gres so Na ci o nal um pro je to de lei 
pro pon do au men to li ne ar para to dos os ser vi do res
pú bli cos fe de ra is.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ma gui to Vi le la para
uma co mu ni ca ção ina diá vel. S. Exª dis põe de cin co
mi nu tos.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. Para
uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, es tou so li ci -
tan do, na ma nhã de hoje, em con jun to com os ilus tres
Se na do res Iris Re zen de e Ma u ro Mi ran da, apre sen ta -
ção de voto de pe sar pelo fa le ci men to do Sr. Alber to
Ro dri gues da Cu nha, ex-Pre fe i to do prós pe ro e im -
por tan te Mu ni cí pio go i a no de Cha pa dão do Céu, e de
con do lên ci as à sua fa mí lia e a toda a po pu la ção da -
que la ci da de.

O Sr. Alber to Ro dri gues da Cu nha foi o fun da dor 
do Mu ni cí pio de Cha pa dão do Céu, foi o seu eman ci -
pa dor, o seu pri me i ro pre fe i to e tam bém con so li da dor, 
hoje um dos mu ni cí pi os que têm me lhor ní vel de vida
no Bra sil, um dos que in di vi du al men te mais pro du zem 
e têm o me nor ín di ce de de sem pre go no País. 

Cha pa dão do Céu é hoje um exem plo para to -
dos os mu ni cí pi os bra si le i ros e foi esse gran de lí der
po lí ti co, de pres tí gio em todo o Esta do, o res pon sá vel
pelo de sen vol vi men to ex tra or di ná rio al can ça do não
só por Cha pa dão do Céu, mas por toda a re gião do
ex tre mo su do es te go i a no, es pe ci al men te no cam po
da agri cul tu ra.

Fru to de um ide al cujo íco ne era o Sr. Alber to,
Cha pa dão do Céu teve sua eman ci pa ção re co nhe ci -
da em 1991, no Go ver no de Iris Re zen de Ma cha do.
Dois anos de po is, em 1993, já ele gia seu fun da dor
como pre fe i to pela pri me i ra vez, com mais de 80%
dos vo tos vá li dos.

Sob a ges tão do Sr. Alber to, mar ca da por um
per fe i to pla ne ja men to es tra té gi co, Cha pa dão do Céu
se or ga ni zou, cres ceu, e hoje ofe re ce um dos me lho -
res ní ve is de vida, uma das me lho res qua li da des de
vida de todo o Esta do de Go iás e, que ro crer, de todo
o Bra sil.

Ho mem ho nes to, fir me em seus ide a is, sem pre
à fren te do seu pró prio tem po, o Sr. Alber to Ro dri gues 
da Cu nha aca bou vol tan do ao co man do da pre fe i tu ra
nas ele i ções do ano pas sa do, no va men te com uma
vo ta ção ex cep ci o nal.

A se gun da eta pa de seu tra ba lho, no en tan to, foi 
su bi ta men te in ter rom pi da, no úl ti mo dia 26 de ju lho,
quan do veio a fa le cer, aos 74 anos, ví ti ma de um cân -
cer de pul mão.

Seu le ga do de ho nes ti da de e tra ba lho terá se -
qüên cia ago ra, sem dú vi da, com a pos se do Vice-Pre -
fe i to, Edu ar do Pe i xo to, ho mem de gran des qua li da -
des, tam bém um dos pi o ne i ros da agri cul tu ra mo der -
na na re gião, que cer ta men te con ti nu a rá tra ba lhan do
para fa zer de Cha pa dão do Céu um dos me lho res lu -
ga res do in te ri or do Bra sil.

A la cu na de i xa da pelo pas sa men to des se lí der
fan tás ti co que foi o Sr. Alber to Ro dri gues da Cu nha é
di fí cil de ser pre en chi da. Por isso, em fun ção de sua
im por tân cia para o Esta do de Go iás, es tou pro pon do,
com os Se na do res Iris Re zen de e Ma u ro Mi ran da, vo -
tos de pe sar do Se na do Fe de ral pelo seu fa le ci men to
e apre sen ta ção de con do lên ci as à sua fa mí lia.

O Sr. Alber to Ro dri gues de i xou es po sa, a
ex-Pri me i ra-Dama Nadyr Gar cia Cu nha, e nove fi lhos: 
José Ro ber to, Pa u lo Ro dri gues, Ma ria Amé lia, Mar -
cos Ro dri gues, Mar ta Gar cia, Már cia Gar cia, Na dir,
Alber to Jr. e Ro nan Ro dri gues.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, es ti ve na
ci da de de Cha pa dão do Céu por oca sião do se pul ta -
men to do Sr. Alber to e fi quei emo ci o na do, por que
toda a ci da de, todo o Mu ni cí pio, pra ti ca men te toda a



re gião es te ve pre sen te nes se acon te ci men to. Ele era
re al men te um ho mem ex tra or di ná rio, um lí der po lí ti co
ca ris má ti co, um ho mem ex tre ma men te ho nes to, cor -
re to, com uma vi são mu i to am pla dos pro ble mas de
Go iás, do Bra sil e do mun do in te i ro. 

Por esse mo ti vo, fiz ques tão de as so mar à tri bu -
na para ren der as mi nhas ho me na gens a um dos ho -
mens pú bli cos mais ilus tres des te País, o ex-Pre fe i to
Alber to Ro dri gues da Cu nha.

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ma gui to Vi le -
la, o Sr. Mo za ril do Ca val can ti, 4º Se cre tá rio,
de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu -
pa da pelo Sr. Anto nio Car los Va la da res, 2º
Vice-Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Con ce do a pa la vra ao Se na dor José Alen car,
úl ti mo ora dor ins cri to para uma co mu ni ca ção ina diá -
vel. Em se gui da, ini ci a re mos a Ordem do Dia.

O SR. JOSÉ ALENCAR (PMDB – MG. Pro nun -
cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, te nho re al men te uma co mu ni ca ção para
tra zer à Casa. Tra ta-se de uma emen da que apre sen -
tei hoje à Me di da Pro vi só ria n.º 2.156-4, de 27 de ju -
lho pas sa do, um as sun to li ga do à an ti ga área da Su -
de ne, da nova Ade ne.

To dos sa bem que a Su de ne foi cri a da no Go ver -
no Jus ce li no Ku bits chek para aten der a uma re gião
des fa vo re ci da, o Nor des te do Bra sil, e al can çou uma
par te do ter ri tó rio mi ne i ro com pre en di da pelo nor te
de Mi nas, cu jas ca rac te rís ti cas cli má ti cas são se me -
lhan tes àque las ser vi das pela Su de ne, como os Esta -
dos do Ma ra nhão, Pi a uí, Ce a rá, Rio Gran de do Nor te, 
Pa ra í ba, Per nam bu co, Ala go as, Ser gi pe e Ba hia; e al -
guns Mu ni cí pi os do nor te de Mi nas. 

Pos te ri or men te, por ini ci a ti va da Se na do ra Jú -
nia Ma ri se, do meu Esta do, foi in clu í do tam bém o ter -
ri tó rio com pre en di do pela re gião do Vale do Je qui ti -
nho nha, que é tam bém uma das re giões mais des fa -
vo re ci das do País. Foi uma me di da mu i to acer ta da.

De po is dis so, hou ve, ago ra mais re cen te men te,
na que les três dias em que as su miu a Pre si dên cia da
Re pú bli ca o emi nen te Pre si den te da Câ ma ra, De pu -
ta do Aé cio Ne ves, a in clu são de al guns Mu ni cí pi os do 
Vale do Mu cu ri, que tam bém têm todo o di re i to de par -
ti ci par des ses be ne fí ci os. Antes dis so, po rém, hou ve
a in clu são de todo o ter ri tó rio do Esta do do Espí ri to
San to, que fica na di vi sa da re gião les te de Mi nas.

Apla u di mos a idéia do al can ce dos be ne fí ci os
da Su de ne ao Esta do do Espí ri to San to, mas é pre ci -
so que se dê tra ta men to igua li tá rio àque la re gião, cu -

jas ca rac te rís ti cas são se me lhan tes e, além dis so,
apre sen tam ín di ces eco nô mi cos e so ci a is in fe ri o res
àque les ín di ces do Espí ri to San to.

Por tan to, a nos sa emen da pre vê a am pli a ção do 
al can ce dos be ne fí ci os tam bém para aque les Mu ni cí -
pi os li ga dos ao les te de Mi nas, que es tão, na tu ral -
men te, me re cen do tam bém um tra ta men to es pe ci al.
A re gião, por exem plo, o Vale do Rio Doce e a Zona da 
Mata na que la área. Por quê? Por que a re gião da Zona 
da Mata apre sen ta ín di ces in fe ri o res a de ou tras re -
giões al can ça das. Além dis so, no pas sa do, ela foi ce -
le i ro agrí co la do pró prio Rio de Ja ne i ro, nos sa ca pi tal,
e per deu mu i to por ter uma to po gra fia mu i to aci den ta -
da. Com o ad ven to do adu bo quí mi co e da me ca ni za -
ção, as re giões de ter ras me nos boas, como as do
cer ra do, na área do Triân gu lo Mi ne i ro – e hoje es ta -
mos ven do até uma ver da de i ra re des co ber ta do Bra -
sil no Mato Gros so – fo ram cor ri gi das pelo adu bo quí -
mi co e são áre as pla nas que per mi tem a me ca ni za -
ção da agri cul tu ra. Com isso, a Zona da Mata fi cou
pre ju di ca da. Não tem mais como com pe tir na pro du -
ção de grãos. Tem ten ta do en trar na pe cuá ria le i te i ra,
por que lá é a re gião do ca pim gor du ra, que é mu i to
rico para o gado le i te i ro, po rém esse ca pim não tem
re sis tên cia. A ver da de é que as ter ras são ca ras e não 
com por tam mais que uma rês por hec ta re, o que tam -
bém re ti ra com pe ti ti vi da de para a ati vi da de na nos sa
re gião. 

Por tan to, pre ci sa mos de algo que dê o tra ta -
men to di fe ren ci a do que a re gião me re ce. 

É pre ci so ter em men te, Sr. Pre si den te, que Mi -
nas Ge ra is apre sen ta os pi o res in di ca do res eco nô mi -
cos e so ci a is da Re gião Su des te, per de para o Espí ri -
to San to, que, equi vo ca da men te, é tido como o Esta -
do mais po bre do Su des te e, por isso, sem pre foi ob je -
to de po lí ti cas com pen sa tó ri as por par te da União,
haja vis ta que, des de a ins ti tu i ção do Fun do de Re cu -
pe ra ção Eco nô mi ca do Esta do do Espí ri to San to, o
Fun res, pelo De cre to-lei nº 880, de 18 de se tem bro de 
1969, vem usu fru in do de be ne fí ci os fis ca is e fi nan ce i -
ros se me lhan tes aos pro por ci o na dos pelo Fun do de
Inves ti men to do Nor des te, o Fi nor. 

O Pro du to Inter no Bru to, o PIB, per ca pi ta, prin -
ci pal in di ca dor eco nô mi co do Bra sil, em 1998, foi de
R$5.648,00 e o do Espí ri to San to foi de R$5.996,00,
en quan to o de Mi nas Ge ra is foi de ape nas
R$5.230,00, in fe ri or até mes mo ao da Re gião Cen -
tro-Oes te, com R$5.681,00, e ao do Ama zo nas, com
R$5.990,00. 

O Índi ce de De sen vol vi men to Hu ma no, o IDH, é
um ín di ce sin té ti co, cri a do e uti li za do pela ONU para
me dir o grau de de sen vol vi men to hu ma no dos pa í ses. 



No Bra sil, ele é cal cu la do pela Fun da ção João Pi nhe i -
ro e pelo Insti tu to de Pes qui sa Eco nô mi ca Apli ca da,
Ipea, para to dos os Mu ni cí pi os bra si le i ros e en glo ba
três di men sões e qua tro in di ca do res bá si cos: na di -
men são ren da, a ren da fa mi li ar per ca pi ta; na di men -
são lon ge vi da de, a es pe ran ça de vida ao nas cer; e na
di men são edu ca ção, a taxa de anal fa be tis mo e o nú -
me ro mé dio de anos de es tu do. O IDH de Mi nas Ge ra -
is tem sido sem pre in fe ri or ao do Bra sil, na Re gião Su -
des te e do Espí ri to San to, em bo ra su pe ri or aos dos
Esta dos do Nor des te. Então, esse ín di ce é mu i to ex -
pres si vo.

O Esta do de Mi nas Ge ra is é um Esta do de tran -
si ção en tre o Nor des te e Sul, não só em ter mos ge o -
grá fi cos, mas tam bém eco nô mi cos e so ci a is. Pela sua 
di men são e pela di ver si da de dos ní ve is de de sen vol -
vi men to das dez Re giões Admi nis tra ti vas em que se
de com põe, pode-se afir mar que Mi nas com por ta três
Esta dos dis tin tos. O Esta do de sen vol vi do, de ní ve is
pró xi mos ao de São Pa u lo, que são: as re giões do
Triân gu lo, a re gião cen tral, do alto Pa ra na í ba, do sul e
cen tro-oes te. Esses são lis ta dos em or dem de cres -
cen te.

Pois bem, o Esta do sub de sen vol vi do é uma ou -
tra re gião, com ca rac te rís ti cas se me lhan tes a do Nor -
des te, já in te gra da à Su de ne, hoje Ade ne, há mu i to
tem po, a re gião nor te, há três anos Je qui ti nho nha e
ago ra o Mu cu ri, como ha via ex pli ca do an tes. E o ter -
ce i ro Esta do, de ní ve is in ter me diá ri os, en tre os dois,
po rém in fe ri o res aos ní ve is mé di os do pró prio Esta do
de Mi nas e do Espí ri to San to, cons ti tu í do das re giões
do Rio Doce e da Mata, que amar gam o de clí nio há
dé ca das. E esse de clí nio ad vém jus ta men te da que las 
con di ções que já ex pli quei. Lá, nós não te mos como
me ca ni zar a agri cul tu ra, ain da que as ter ras se jam
boas. Não há como vi a bi li zar aque las áre as para
com pe tir com as gran des em pre sas pro du to ras de
grãos que es tão ins ta la das em áre as pla nas em Mi -
nas mes mo, no Triân gu lo Mi ne i ro, no Alto Pa ra na í ba
e, tam bém, no no ro es te, na re gião de Pa ra ca tu – re -
giões ir ri ga das e pla nas, que per mi tem a me ca ni za -
ção. Da mes ma for ma como em ou tras áre as no Esta -
do do Mato Gros so, no Esta do do Mato Gros so do Sul
e em ou tros Esta dos da Fe de ra ção, o adu bo quí mi co
che gou e cor ri giu a aci dez, dan do con di ções para que 
en tras se a gran de em pre sa ru ral – o que é cer to –
pro du zin do, eco no mi ca men te, mu i to mais do que
aque la agri cul tu ra de sub sis tên cia que se fa zia na
Zona da Mata. 

Então, é pre ci so que haja al gum in cen ti vo. A
Ade ne já não exis te mais como re cur so para ofe re cer
con di ções para a im plan ta ção de pro je tos nem mes -

mo os pe que nos, por que es ses re cur sos não exis tem
mais. Ela ape nas re pre sen ta, psi co lo gi ca men te, uma
con di ção para a atra ção de al gu mas em pre sas que,
mes mo sem bus car os re cur sos pú bli cos, vão le var al -
gum in ves ti men to. Elas te rão um tra ta men to di fe ren ci -
a do, ou seja, con for me o qua dro de área da Su de ne,
elas te ri am uma isen ção por 10 anos no Impos to de
Ren da, o que, ob vi a men te, in ci di rá so bre o lu cro das
mes mas. Isso é sa dio para a re gião por que, em um
País como o nos so, o lu cro é pra ti ca men te todo re in -
ves ti do, es pe ci al men te pe las pe que nas em pre sas, já
que o pe que no em pre sá rio não vive da em pre sa, e
sim para a em pre sa, re a li zan do-se com o pro gres so
da em pre sa, que, em úl ti ma aná li se, é o pro gres so
na ci o nal, por que a em pre sa é uma fra ção da eco no -
mia.

Por essa ra zão, Sr. Pre si den te, faço à Casa esta
co mu ni ca ção. Con cluo agra de cen do a to le rân cia de
V. Exª e a aten ção com que fui dis tin gui do pe los no -
bres Co le gas e peço que to dos le vem em con si de ra -
ção essa emen da que con tem pla o Esta do na tal de
Jus ce li no Ku bits chek, que lem brou do Nor des te. Que
se lem brem de Jus ce li no Ku bits chek, de Cel so Fur ta -
do e que dêem con di ções para que es ses be ne fí ci os
da Ade ne al can cem tam bém o Vale do Rio Doce e a
Zona da Mata do meu Esta do.

Sr. Pre si den te, so li ci to que a mi nha emen da à
Me di da Pro vi só ria nº 2.156-4 cons te in te gral men te
como par te do meu dis cur so.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SENADOR JOSÉ ALENCAR EM SEU
PRONUNCIAMENTO, INSERIDO NOS
TERMOS DO ART. 210 DO REGIMENTO
INTERNO



TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Dê-se ao art. 2º a se guin te re da ção:
”Art. 2º O Pla no de De sen vol vi men to do Nor des -

te abran ge os Esta dos do Ma ra nhão, Ce a rá, Pi a uí,
Rio Gran de do Nor te, Pa ra í ba, Per nam bu co, Ala go as, 
Ser gi pe, Ba hia, Espí ri to San to e as re giões e os Mu ni -
cí pi os do Esta do de Mi nas Ge ra is de que tra tam as
Leis nºs 1.348, de 10 de fe ve re i ro de 1951, 6.218, de 7 
de ju lho de 1975, e 9.690, de 15 de ju lho de 1998,
bem como os Mu ni cí pi os de:

I – Águas For mo sas, Ata léia, Ber tó po -
lis, Cam pa ná rio, Car los Cha gas, Ca tu ji, Cri -
só li ta, Fran cis có po lis, Frei Gas par, Fron te i ra
dos Va les, Ita i pé, Itam ba cu ri, La da i nha, Ma -
xa ca lis, Na nu que, Novo Ori en te de Mi nas,
Ouro Ver de de Mi nas, Pa vão, Pes ca dor,
Poté, San ta He le na de Mi nas, Ser ra dos Ai -
mo rés, Se tu bi nha, Teó fi lo Otô ni e Umbu ra ti -
ba, per ten cen tes ao vale do Mu cu ri;

II – Ange lân dia, Ari can du va, Gou ve ia,
Je ni pa po de Mi nas, José Gon çal ves de Mi -
nas, Leme do Pra do, Mon te For mo so, Pon to 
dos Vo lan tes, Pre si den te Ku bits chek e Ve re -
di nha, per ten cen tes ao Vale do Je qui ti nho -
nha;

III – Açu ce na, Água Boa, Ai mo rés,
Alper ca ta, Alva ren ga, Antô nio Dias, Belo
Ori en te, Bom Je sus do Ga lho, Bra ú nas, Bu -
gre, Can ta ga lo, Ca pi tão Andra de, Ca ra tin ga, 
Car mé sia, Cen tral de Mi nas, Co lu na, Con -
ce i ção de Ipa ne ma, Con se lhe i ro Pena, Co -
ro a ci, Co ro nel Fa bri ci a no, Cór re go Novo,
Cu pa ra que, Di vi no das La ran je i ras, Di vi no -
lân dia de Mi nas, Dom Ca va ti, Do res de Gu -
a nhães, Enge nhe i ro Cal das, Entre-Fo lhas,
Fer nan des Tou ri nho, Frei Ino cên cio, Frei La -
go ne gro, Ga li léia, Go i a be i ra, Gon za ga, Go -
ver na dor Va la da res, Gu a nhães, Iapu, Imbé
de Mi nas, Inha pim, Ipa ba, Ipa ne ma, Ipa tin -
ga, Ita bi ri nha de Man te na, Ita nho mi, Itu e ta,
Ja gua ra çu, Jam pru ca, Jo a né sia, José Ray -
dan, Man te na, Ma ri lac, Mar lié ria, Ma ter lân -
dia, Ma ti as Lo ba to, Men des Pi men tel, Mes -
qui ta, Mu tum, Na cip Ray dan, Na que, Nova
Be lém, Nova Mó di ca, Pa u lis tas, Pe ça nha,
Pe ri qui to, Pi e da de de Ca ra tin ga, Pin -
go-d’Água, Po cra ne, Res plen dor, Sa bi nó po -
lis, San ta Bár ba ra do Les te, San ta Efi gê nia
de Mi nas, San ta Ma ria do Su a çui, San ta
Rita de Mi nas, San ta Rita do Itu e to, San ta na 
do Pa ra í so, São Do min gos das Do res, São

Fé lix de Mi nas, São Ge ral do da Pi e da de,
São Ge ral do do Ba i xio, São João do Man te -
ni nha, São João do Ori en te, São João
Evan ge lis ta, São José da Sa fi ra, São José
do Di vi no, São José do Ja cu ri, São Pe dro
do Su a çuí, São Se bas tião do Anta, São Se -
bas tião do Ma ra nhão, Sar doá, Se nho ra do
Por to, So brá lia, Ta pa ru ba, Ta ru mi rim, Ti mó -
teo, Tu mi ri tin ga, Uba po ran ga, Var gem Ale -
gre, Vir gi nó po lis e Vir go lân dia, per ten cen tes 
ao Vale do Rio Doce;

IV – Abre-Campo, Acaiaca, Além
Paraíba, Alto Caparaó, Alto Jequitibá, Alto
Rio Doce, Amparo da Serra, Antônio Prado
de Minas, Aracitaba, Araponga, Argirita,
Astolfo Dutra, Barão do Monte Alto, Barra
Longa, Belmiro Braga, Bias Fortes, Bicas,
Brás Pires, Caiana, Cajuri, Canaã, Caparaó, 
Caputira, Carangola, Cataguases, Chácara,
Chalé, Chiador, Cipotânea, Coimbra,
Coronel Pacheco, Descoberto, Divinésia,
Divino, Dom Silvério, Dona Eusébia, Dores
do Turvo, Durandé, Ervália, Espera Feliz,
Estrela-D’Alva, Eugenópolis, Ewbank da
Câmara, Faria Lemos, Fervedouro, Goianá,
Guaraciaba, Guarani, Guarará, Guidoval,
Guiricema, Itamarati de Minas, Jequeri, Juiz
de Fora, Lajinha, Lamim, Laranjal,
Leopoldina, Lima Duarte, Luisburgo,
Manhuaçu, Manhumirim, Mar de Espanha,
Maripá de Minas, Martins Soares, Matias
Barbosa, Matipó, Mercês, Miradouro, Miraí,
Muriaé, Olaria, Oliveira Fortes, Oratórios,
Orizânia, Paiva, Palma, Patrocínio do
Muriaé, Paula Cândido, Pedra Bonita, Pedra 
do Anta, Pedra Dourada, Pedro Teixeira,
Pequeri, Piau, Piedade de Ponte Nova,
Piranga, Pirapetinga, Piraúba, Ponte Nova,
Porto Firme, Presidente Bernardes, Raul
Soares, Recreio, Reduto, Rio Casca, Rio
Doce, Rio Espera, Rio Novo, Rio Pomba,
Rio Preto, Rochedo de Minas, Rodeiro,
Rosário da Limeira, Santa Bárbara do
Monte Verde, Santa Cruz do Escalvado,
Santa Margarida, Santa Rita de Jacutinga,
Santa Rita do Ibitipoca, Santana de
Cataguases, Santana do Deserto, Santana
do Manhuaçu, Santo Antônio do
Aventureiro, Santo Antônio do Grama,
Santos Dumont, São Francisco do Glória,
São Geraldo, São João do Manhuaçu, São
João Nepomuceno, São José do



Mantimento, São Miguel do Anta, São Pedro 
dos Ferros, São Sebastião da Vargem
Alegre, Sem-Peixe, Senador Cortes,
Senador Firmino, Senhora de Oliveira,
Sericita, Silveirânia, Simão Pereira,
Simonésia, Tabuleiro, Teixeiras, Tocantins,
Tombos, Ubá, Urucânia, Vermelho Novo,
Viçosa, Vieiras, Visconde do Rio Branco e
Volta Grande, pertencentes à Zona da
Mata.“

Jus ti fi ca ção

A cri a ção da Agên cia de De sen vol vi men to do
Nor des te (Ade ne) em subs ti tu i ção à Su pe rin ten dên -
cia de De sen vol vi men to do Nor des te (Su de ne), com o 
ob je ti vo de im ple men tar uma nova po lí ti ca de de sen -
vol vi men to re gi o nal, las tre a da no novo Fun do de De -
sen vol vi men to do Nor des te, en se ja a opor tu ni da de
de am pli ar a área ge o grá fi ca de atu a ção da au tar quia.

Des de o iní cio, em 1959, par te do ter ri tó rio mi -
ne i ro pôde se be ne fi ci ar da ação da Su de ne e da sis -
te má ti ca de in cen ti vos fis ca is que lhe era ine ren te. Os
mu ni cí pi os de fi ni dos pe las Leis nº 1.348, de 10 de fe -
ve re i ro de 1951, e 6.218, de 7 de ju lho de 1975, per -
ten ci am à vas ta e po bre Re gião Nor te de Mi nas Ge ra -
is. O Vale do Je qui ti nho nha, re gião con tí gua, si tu a da
no nor des te mi ne i ro, com ca rac te rís ti cas fí si cas, so ci -
a is e eco nô mi cas si mi la res às do nor te, po rém, mais
po bre e de sas sis ti da, ti nha fi ca do de fora.

Embo ra tar di a men te, qua se to dos (mas não to -
dos) os mu ni cí pi os do Vale do Je qui ti nho nha fo ram in -
clu í dos na ju ris di ção da Su de ne, por meio da Lei nº
9.690, de 18 de ju lho de 1998. Este di plo ma le gal in -
clu iu tam bém os mu ni cí pi os do nor te do Espí ri to San -
to, os qua is, por for ça da nova re da ção dada à Lei nº
7.827, de 27 de se tem bro de 1989 (ins ti tui o Fun do
Cons ti tu ci o nal de Fi nan ci a men to do Nor des te – FNE,
com base no art. 159, I, c, da Cons ti tu i ção Fe de ral)
pela Lei nº 9.808, de 20 de ju lho de 1999, pu de ram,
tam bém, be ne fi ci ar-se dos re cur sos do FNE.

A Me di da Pro vi só ria nº 2.146-1, de 4 de maio de
2001, in cor po rou todo o Espí ri to San to na área de
atu a ção da Ade ne. Aten den do, em par te, ao jus to re -
cla mo de ou tras re giões mi ne i ras, a nova ver são da -
que la me di da pro vi só ria, a MP nº 2.156-3, de 27 de ju -
nho de 2001, in cor po rou to dos os mu ni cí pi os do Vale
do Mu cu ri, en tre os qua is três – Cam pa ná rio, Itam ba -
cu ri e Pes ca dor – per ten cem, de fato, à Re gião do Rio 
Doce.

A in ser ção dos 25 mu ni cí pi os foi um ato po lí ti -
co-ad mi nis tra ti vo cor re to, que me re ce nos so apla u so.
Mas pre ci sa ser com ple ta do com a adi ção de to dos

os de ma is mu ni cí pi os que com põem as me sor re giões 
(de fi ni das pela Fun da ção Insti tu to Bra si le i ro de Ge o -
gra fia e Esta tís ti ca – IBGE) do Je qui ti nho nha, do Vale
do Rio Doce e da Zona da Mata.

É pre ci so ter em men te que Mi nas Ge ra is apre -
sen ta os pi o res in di ca do res eco nô mi cos e so ci a is da
Re gião Su des te. Per de para o Espí ri to San to, que,
equi vo ca da men te, é tido como o Esta do mais po bre
do Su des te, e, por isso, sem pre foi ob je to de po lí ti cas
com pen sa tó ri as por par te da União, haja vis ta que,
des de a ins ti tu i ção do Fun do de Re cu pe ra ção Eco nô -
mi ca do Esta do do Espí ri to San to (FUNRES), pelo
De cre to-Lei nº 880, de 18 de se tem bro de 1969, vem
usu fru in do de be ne fí ci os fis ca is e fi nan ce i ros se me -
lhan tes aos pro por ci o na dos pelo Fun do de Inves ti -
men tos do Nor des te (FINOR).

O Pro du to Inter no Bru to (PIB) per ca pi ta – prin -
ci pal in di ca dor eco nô mi co do Bra sil –, em 1998, foi de
R$ 5.648; o do ES, de R$ 5.996, en quan to o de MG foi 
de R$ 5.230, in fe ri or, até mes mo, ao da Re gião Cen -
tro Oes te (R$ 5.681) e ao do Ama zo nas (R$ 5.990).

O Índi ce de De sen vol vi men to Hu ma no (IDH) é
um ín di ce sin té ti co cri a do e uti li za do pela ONU para
me dir o grau de de sen vol vi men to hu ma no dos pa í ses. 
No Bra sil, ele é cal cu la do pela Fun da ção João Pi nhe i -
ro (FJP) e pelo Insti tu to de Pes qui sas Eco nô mi cas
Apli ca das (IPEA), para to dos os mu ni cí pi os bra si le i -
ros. Englo ba três di men sões e qua tro in di ca do res bá -
si cos: na di men são ren da, a ren da fa mi li ar per ca pi ta;
na di men são lon ge vi da de, a es pe ran ça de vida ao
nas cer; e, na di men são edu ca ção, a taxa de anal fa be -
tis mo e o nú me ro mé dio de anos de es tu do. O IDH de
MG tem sido sem pre in fe ri or ao do Bra sil, da re gião
Su des te e do ES, em bo ra su pe ri or aos dos Esta dos
do Nor des te.

O Esta do de Mi nas Ge ra is é um es ta do de tran -
si ção en tre o Nor des te e o Sul, não só em ter mos ge o -
grá fi cos, mas tam bém eco nô mi cos e so ci a is. Pela sua 
di men são e pela di ver si da de dos ní ve is de de sen vol -
vi men to das dez re giões ad mi nis tra ti vas em que se
de com põe, pode-se afir mar que Mi nas com por ta três
es ta dos:

a) o es ta do de sen vol vi do, de ní ve is
pró xi mos aos de São Pa u lo (Re giões do
Triân gu lo, Cen tral, do Alto Pa ra na í ba, do Sul 
e Cen tro-Oes te, lis ta das em or dem de cres -
cen te de de sen vol vi men to; 

b) o estado subdesenvolvido, com
características semelhantes às do Nordeste, 
já integrado à Sudene/Adene, há muito



tempo (Região Norte), há três anos
(Jequitinhonha), ou agora (Mucuri);

c) o terceiro estado, de níveis
intermediários entre os dois, porém,
inferiores aos níveis médios do próprio
Estado de Minas e do Espírito Santo,
constituído das regiões do Rio Doce e da
Mata que amargam o declínio, há décadas.

A ta be la ane xa re ve la o IDH sin té ti co e em
suas três di men sões, da Ba hia, São Pa u lo e Mi nas.
O IDH mi ne i ro, gra ças à sua de com po si ção por re -
gião, con fir ma a nos sa aná li se a res pe i to da di ver si -
da de mi ne i ra.

Re gião do Rio Doce
Essa re gião abran ge uma área de 41.835 Km2,

ou seja, 7,2% da área to tal de Mi nas Ge ra is, e se lo ca -
li za ao les te do Esta do, fa zen do di vi sa com a re gião
do Je qui ti nho nha/Mu cu ri ao nor te, re gião da Mata ao
sul e Esta do do Espí ri to San to a les te. Em sua de li mi -
ta ção es pa ci al co in ci de com a me sor re gião do Rio
Doce, con for me o IBGE.

Com pre en de 102 mu ni cí pi os. Sua po pu la ção
re pre sen ta va 11,9% do Esta do, em 1970; em 2000,
não pas sa va de 8,6%, com 1.533.352 ha bi tan tes. O
re la ti vo de clí nio po pu la ci o nal se deve, so bre tu do, à
for te mi gra ção para ou tras re giões do Esta do, do
País e do ex te ri or. Sua ci da de mais im por tan te – Go -
ver na dor Va la da res – tor nou-se co nhe ci da, na ci o -
nal men te, por ser o gran de cen tro de emi gra ção de
mão-de-obra para os Esta dos Uni dos. A re gião sub -
di vi de-se em 7 mi cror re giões: Ai mo rés, Ca ra tin ga,
Go ver na dor Va la da res, Gu a nhães, Ipa tin ga, Man te -
na e Pe ça nha. À ex ce ção de Ipa tin ga, onde se con -
cen tram 3 in dús tri as de gran de por te, nas de ma is
mi cror re giões pre do mi nam as ati vi da des agro pe -
cuá ri as e uma eco no mia es tag na da.

Estu dos da Se cre ta ria de Pla ne ja men to de MG
(SEPLAN) con si de ram que a re gião do Rio Doce em
sua con fi gu ra ção an te ri or, ou seja, an tes do in gres so,
em 1994, de Ipa tin ga, Ti mó teo e Co ro nel Fa bri ci a no,
egres sas da Re gião Cen tral, teve sua par ti ci pa ção no
PIB es ta du al re du zi da na se guin te pro por ção: na dé -
ca da de 70, era de 7%, em 80, pas sou para 5,7%; e
em 90, ape nas 4%. Como prin ci pa is res pon sá ve is por 
este qua dro, apon ta:

• es go ta men to das fon tes de ri que za,
como a pro du ção de mica;

• a diminuição de sua bacia leiteira;

• a falta de infra-estrutura viária, com a 
maioria de suas estradas necessitando de
reformas e duplicações (Rio-Bahia e
BR-381), além do grande número de
estradas vicinais necessitando de
melhorias;

• falta de incentivos governamentais,
creditícios e fiscais;

• baixo nível tecnológico de suas
atividades, em geral, comprometendo o
aumento da produtividade e o melhor
aproveitamento dos recursos
agroindustriais;

• pouca expressão industrial, com
baixo aproveitamento da presença da
Cenibra, Usiminas e Acesita para a
instalação de indústrias satélites;

• estagnação da produção
agropecuária que, apesar de contar com o
maior percentual de população ocupada em
relação a outras atividades, não adota
técnicas capazes de proporcionar o
aumento na produtividade e o melhor
aproveitamento dos recursos naturais da
região. Como grande parte dos solos é
inadequada à prática agrícola, seriam
necessárias algumas adaptações, para as
quais, entretanto, os agricultores não
possuem recursos.

Mes mo com a par ti ci pa ção des ta ca da da mi -
cror re gião in dus tri al de Ipa tin ga, os ín di ces eco nô -
mi cos da re gião como um todo são fra cos, pois ela
res pon de por ape nas 3,8% dos tri bu tos fe de ra is ar -
re ca da dos em Mi nas e o seu PIB per ca pi ta é in fe ri -
or ao do Esta do.

Re gião Da Mata
Essa re gião abran ge uma área de 35.941 km 2 ,

cer ca de 6,17% da área to tal de Mi nas Ge ra is; faz di -
vi sa com a re gião do Rio Doce, ao nor te, e com os
Esta dos do Espí ri to San to e Rio de Ja ne i ro, a les te.
Em sua de li mi ta ção es pa ci al, co in ci de com a me sor -
re gião da Zona da Mata do IBGE, com pos ta de 7 mi -
cror re giões: Ca ta gua ses, Juiz de Fora, Ma nhu a çu,
Mu ri aé, Pon te Nova, Ubá e Vi ço sa.

Com pre en de 142 mu ni cí pi os. Sua po pu la ção
re pre sen ta va 13,7% do Esta do, em 1970; em 2000,
não pas sa va de 11,3%, com 2.029.168 ha bi tan tes.
Com pro van do o seu de clí nio eco nô mi co, está a sua
ba i xa par ti ci pa ção de: a) 8,3% no Va lor Adi ci o na do
To tal – VAT de Mi nas, em 1998; b) de 7,5% da ar re ca -
da ção fe de ral no Esta do e de 6% da ar re ca da ção es -



ta du al. O VAT per ca pi ta não che ga a 73% do Esta do. 
Se to res que, ou tro ra, re pre sen ta vam o pro gres so da
re gião fo ram de cli nan do um após o ou tro, como foi o
caso dos se to res ca fe e i ro, têx til e açu ca re i ro.

Se gun do di ag nos ti cou a Seplan/MG:

A re gião da Mata vem apre sen tan do
nos úl ti mos anos um qua dro de es tag na ção
eco nô mi ca, acom pa nhan do o mo vi men to de 
per da de di na mis mo da eco no mia flu mi nen -
se. Essa ten dên cia pode ser sen ti da nos di -
fe ren tes se to res pro du ti vos da re gião, con -
for man do um es pa ço de im por tân cia de cli -
nan te no con tex to da eco no mia mi ne i ra.

Na agricultura, os números mostram
uma diminuição da área destinada a
lavouras tradicionais e também uma queda
da produção na pecuária, principalmente
bovina. A região da Mata apresenta
algumas restrições à agropecuária. As
terras da região não apresentam boa
aptidão agrícola para culturas anuais, tendo
apenas aptidão regular para pastagens
plantadas. Além disso, a topografia da
região, bastante acidentada, impede a
mecanização.

O quadro de estagnação econômica
também se verifica no setor industrial. A
região da Mata não se beneficiou do
processo mais recente de industrialização
no Estado, nem mesmo no grupo dos bens
de consumo não-duráveis, ramo tradicional
da indústria.

A emen da, que ora apre sen to, visa a ga ran tir,
para os mu ni cí pi os lis ta dos, no vas opor tu ni da des de 
in ves ti men tos pro pi ci a dos: a) pela cri a ção do Fun do
de De sen vol vi men to do Nor des te, a ser ge ri do pela
Ade ne; e b) pelo aces so aos re cur sos do FNE, cu jos 
en car gos se tor na ram mais fa vo rá ve is para a ati vi -
da de pro du ti va.

No caso dos mu ni cí pi os do Vale do Je qui ti nho -
nha, a me di da se im põe para cor ri gir uma fa lha do
Le gis la ti vo, quan do da ela bo ra ção da Lei nº 9.690,
de 1998. E, no caso dos mu ni cí pi os do Rio Doce e
da Mata, a pro vi dên cia é ne ces sá ria para pôr ter mo
ao de clí nio so ci o e co nô mi co e am bi en tal da que las
re giões e, a lon go pra zo, ate nu ar os de se qui lí bri os
que hoje se apro fun dam, no qua dro da eco no mia
mi ne i ra.

Sala da Co mis são, 1º de agos to de 2001. – 
José Alen car.

ANEXO

ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO
HUMANO/IDH) – MINAS GERAIS

E SUAS REGIÕES

Du ran te o dis cur so do Sr. José Alen -
car, o Sr. Anto nio Car los Va la da res, 2º
Vice-Pre si den te, de i xa a ca de i ra da pre si -
dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. Edi son Lo -
bão, 1º Vice-Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – So bre a
mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá -
rio, Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 401, DE 2001

Re que i ro, nos ter mos re gi men ta is, seja apre -
sen ta do pelo Se na do Fe de ral, voto de pe sar pelo fa le -
ci men to do se nhor Alber to Ro dri gues da Cu nha,
ex-pre fe i to do mu ni cí pio de Cha pa dão do Céu, em
Go iás, apre sen tan do con do lên ci as à fa mí lia.

Jus ti fi ca ção

O se nhor Alber to Ro dri gues da Cu nha foi o fun -
da dor do mu ni cí pio de Cha pa dão do Céu, lo ca li za do
a 465 qui lô me tros de Go iâ nia, e es ta va no exer cí cio
de seu se gun do man da to de pre fe i to na que la ci da de.
Lí der po lí ti co de pres tí gio em todo o es ta do, foi ele um 
dos res pon sá ve is pelo de sen vol vi men to ex tra or di ná -
rio al can ça do pela re gião do ex tre mo su do es te go i a -
no, es pe ci al men te no cam po da agri cul tu ra.

Fru to de um ide al cujo íco ne era o se nhor Alber -
to, Cha pa dão do Céu teve sua eman ci pa ção re co nhe -
ci da em 1991. Dois anos de po is, em 1993, já ele gia



seu fun da dor como pre fe i to pela pri me i ra vez com
mais de 80% dos vo tos vá li dos.

Sob a ges tão de Alber to, mar ca da por um per fe i to 
pla ne ja men to es tra té gi co, Cha pa dão do Céu se or ga ni -
zou, cres ceu e hoje ofe re ce uma das me lho res ní ve is de 
qua li da de de vida em todo o es ta do de Go iás.

Ho mem ho nes to e sem pre fir me em seus ide a is, 
Alber to Ro dri gues da Cu nha aca bou vol tan do ao co -
man do da pre fe i tu ra nas ele i ções do ano pas sa do,
no va men te com uma vo ta ção ex cep ci o nal.

A se gun da eta pa de seu tra ba lho, no en tan to, foi 
su bi ta men te in ter rom pi da no úl ti mo dia 26 de ju lho,
quan do veio a fa le cer, aos 74 anos, ví ti ma de um cân -
cer de pul mão.

Seu le ga do de ho nes ti da de e tra ba lho terá se -
qüên cia ago ra com a pos se do vice-pre fe i to, Edu ar do
Pe i xo to, ho mem de gran des qua li da des, tam bém um
dos pi o ne i ros da re gião, que cer ta men te con ti nu a rá
tra ba lhan do para fa zer de Cha pa dão do Céu um dos
me lho res lu ga res do in te ri or do Bra sil.

A la cu na de i xa da pelo pas sa men to des se lí der
fan tás ti co que foi Alber to Ro dri gues da Cu nha é di fí cil
de ser pre en chi da. Por isso, em fun ção de sua im por -
tân cia para o es ta do de Go iás, pro po nho, jun to com
os se na do res Iris Re zen de e Ma u ro Mi ran da, vo tos de 
pe sar do Se na do Fe de ral pelo seu fa le ci men to e
apre sen ta ção de con do lên ci as à sua fa mí lia.

Alber to Ro dri gues de i xou sua es po sa, Nadyr
Gar cia Cu nha, e 9 fi lhos: José Ro ber to, Pa u lo Ro dri -
gues, Ma ria Amé lia, Mar cos Ro dri gues, Mar ta Gar cia, 
Már cia Gar cia, Na dir, Alber to Jr. e Ro nan Ro dri gues.

Sala das Ses sões, 2 de agos to de 2001. – Ma -
gui to Vi le la – Iris Re zen de – Ma u ro Mi ran da.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Em vo ta -
ção o re que ri men to. 

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Sr. Pre si -
den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – V. Exª
tem a pa la vra para en ca mi nhar por cin co mi nu tos.

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO. Para en ca -
mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, subs cre ve mos o pre -
sen te re que ri men to, jun ta men te com os Se na do res
Ma gui to Vi le la e Ma u ro Mi ran da, na cer te za de que
es ta mos nes ta hora fa zen do jus ti ça a uma fi gu ra que
fez por me re cer ao lon go de sua vida. 

É mu i to na tu ral que nos pre o cu pe mos sem pre
em pres tar ho me na gens às gran des fi gu ras in te lec tu -
a is do nos so País, às gran des fi gu ras po lí ti cas, mas é
pre ci so tam bém, Sr. Pre si den te, que re co nhe ça mos o

im por tan te pa pel de sem pe nha do pe los pi o ne i ros do
nos so País. Alber to Ro dri gues da Cu nha foi um des ses
que, ano ni ma men te, du ran te toda a sua vida, con tri bu iu
para o de sen vol vi men to de Go iás e do Bra sil.

Nor mal men te nos pre o cu pa mos em ho me na ge -
ar aque les que es cre vem, aque les que fo ram de ten to -
res de man da tos po lí ti cos. Alber to Ro dri gues da Cu -
nha não de i xou li vros es cri tos, mas de i xou uma ci da -
de por ele fun da da e cons tru í da sob a sua co or de na -
ção e ad mi nis tra ção: Cha pa dão do Céu de Go iás,
uma das ci da des mais lin das que co nhe ço nes te País. 
É pe que ni na, mas im pres si o na a to dos que ali che -
gam. É uma ci da de nova, re cém-eman ci pa da, que
teve Alber to Ro dri gues da Cu nha como seu pri me i ro
e ter ce i ro Pre fe i to. Qu an do se che ga à ci da de, tem-se
a im pres são de ser de pri me i ro mun do: é bo ni ta, bem
pro je ta da, bem cons tru í da e tem de tudo para sua po -
pu la ção, como igre ja, co lé gio, pos tos de sa ú de, hos -
pi ta is, agên ci as ban cá ri as. Cha pa dão do Céu foi
cons tru í da sob o sig no do tra ba lho e da pro du ção.

O Se na dor José Alen car fa la va há pou cos ins -
tan tes das trans for ma ções vi vi das pelo Bra sil na área
da agri cul tu ra com o ad ven to do adu bo quí mi co e da
tec no lo gia de cor re ção do solo. De Cha pa dão do Céu
se en xer ga o ho ri zon te nos seus 360 gra us e era uma
re gião con si de ra da in ser ví vel. Para ali foi o ho me na -
ge a do, que, acre di tan do na tec no lo gia, trans for mou
aque la ci da de em uma das re giões pro du to ras do
Bra sil com ma i or ín di ce de pro du ti vi da de de grãos.

Exer cia o man da to de Pre fe i to quan do, na úl ti ma 
sex ta-fe i ra, foi cha ma do pelo Cri a dor para o seu Re i -
no, de i xan do um exem plo, uma mar ca, que ser vi rá
para as fu tu ras ge ra ções se es pe lha rem, pela sua fé,
seu sen ti men to pa trió ti co, sua de ter mi na ção, com que
cons tru iu ci da des, trans for mou uma re gião e con se guiu
con di ções dig nas de vida para o seu povo. Cha pa dão
do Céu é uma ci da de pe que na, que não co nhe ce es -
mo le i ro, que não co nhe ce me ni no de rua, que não co -
nhe ce a fome, gra ças ao tra ba lho de sen vol vi do por
Alber to Ro dri gues da Cu nha, que, co man dan do uma
ação de cen te nas e cen te nas de des bra va do res, ho -
mens que re al men te fa zem da vida um mo ti vo para tra -
ba lhar, de i xou-nos um gran de exem plo. 

É por isso que nós, Se na do res de Go iás, em
nome do Se na do Fe de ral, pres ta mos à sua fa mí lia e a 
Cha pa dão do Céu uma ho me na gem que con si de ra -
mos ex tre ma men te me re ci da. 

Obri ga do, Sr. Pre si den te. 
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Em vo ta -

ção o Re que ri men to n.º 401, de 2001.



As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa)

Apro va do.
Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.
So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo

Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 402, DE 2001

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos do art. 218 do Re gi men to

Inter no do Se na do Fe de ral, seja in se ri do em ata e co -
mu ni ca do à fa mí lia voto de pro fun do pe sar pelo fa le ci -
men to do Sr. Ola vo Bra sil, ex-pre fe i to de Boa Vis -
ta-RR, ocor ri do no úl ti mo dia 30 de ju lho.

Jus ti fi ca ção

Pe cu a ris ta, nas ceu em 16-12-1917, na Nova
Fa zen da. Fi lho de Adol fo Bra sil, um dos pi o ne i ros de
Ro ra i ma, Ola vo Bra sil era neto de João Ca pis tra no da 
Sil va Mota, o co ro nel Mota, pri me i ro in ten den te de
Boa Vis ta.

Ola vo Bra sil, exer ceu o car go de ve re a dor de
1968 a 1971, quan do tam bém foi Pre si den te da Casa
e Pre fe i to de Boa Vis ta. Foi tam bém su plen te de De -
pu ta do Fe de ral, quan do Ro ra i ma, como Ter ri tó rio Fe -
de ral, ele gia ape nas um de pu ta do.

Há 57 anos era ca sa do com Alcin da Ca bral, de
fa mí lia tra di ci o nal de Ro ra i ma. Além das ati vi da des
ru ra is e po lí ti cas, Ola vo Bra sil era des por tis ta nato, fa -
ná ti co pelo Atlé ti co Ro ra i ma, o qual pre si diu por mais
de uma dé ca da, em di fe ren tes pe río dos. A sua ma i or
ale gria foi ver o Ro ra i ma Cam peão em 2000.

Pai de Ola vo Bra sil Fi lho, Pre fe i to do Mu ni cí pio
de Bon fim, tam bém em Ro ra i ma.

Ola vo Bra sil, mor reu com 83 anos de ida de de
in su fi ciên cia re nal.

Sala das Ses sões, 2 de Agos to de 2001. – Se -
na dor Mo za ril do Ca val can ti.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Em vo ta -
ção o re que ri men to.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.
So bre a mesa, pro je to de lei do Se na do que

será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil -
son.

É lido o se guin te:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 130, DE 2001

Dis põe so bre o adi ci o nal ta ri fá rio
para li nhas aé re as re gi o na is su ple men ta -
das.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica cri a do o adi ci o nal ta ri fá rio com o co -

e fi ci en te de 1% (um por cen to) a in ci dir so bre o va lor
da ta ri fa de to dos os bi lhe tes de pas sa gem ven di dos
re fe ren tes às li nhas aé re as re gu la res do més ti cas não 
su ple men ta das, in clu si ve os tre chos de ca bo ta gem.

Art. 2º Os re cur sos pro ve ni en tes da ar re ca da -
ção do adi ci o nal ta ri fá rio se rão apli ca dos, ex clu si va -
men te, na su ple men ta ção ta ri fá ria de li nhas aé re as
re gi o na is de pas sa ge i ros com trá fe go exe cu ta do den -
tro da Ama zô nia Le gal.

Art. 3º Cabe ao De par ta men to de Avi a ção Ci vil
— DAC, a fis ca li za ção e a nor ma ti za ção da ar re ca da -
ção e da apli ca ção dos re cur sos pro ve ni en tes do adi -
ci o nal ta ri fá rio, bem como o es ta be le ci men to das pe -
na li da des apli cá ve is em caso de des cum pri men to
des ta lei.

Jus ti fi ca ção

Nos úl ti mos cin co anos vi mos flo res cer na Ama -
zô nia qua tro em pre sas aé re as de âm bi to re gi o nal,
com o ob je ti vo de aten der prin ci pal men te às lo ca li da -
des iso la das da re gião que tem uma área ter ri to ri al
ma i or que a Eu ro pa Oci den tal e é con si de ra da in ter -
na ci o nal men te como um dos úl ti mos re du tos na tu ra is
do mun do.

A avi a ção re gi o nal pas sou, re cen te men te, por
vá ri as si tu a ções di fí ce is como a des va lo ri za ção do
real, no iní cio de 2000, a au sên cia do re pas se da su -
ple men ta ção ta ri fá ria da Va rig, a par tir de 2000, a cri -
se rus sa que le vou a eco no mia bra si le i ra a mo men tos 
de al gu ma in cer te za, en tre ou tras, mas ne nhu ma si tu -
a ção an te ri or co lo cou um ce ná rio tão in cer to para o
fu tu ro como o que ago ra se apre sen ta.

A su ple men ta ção ta ri fá ria que no pas sa do foi
usa da pe las em pre sas como fon te para no vos in ves ti -
men tos, hoje se trans for mou em re cur so de vi tal im -
por tân cia para a so bre vi vên cia des sas re gi o na is, ten -
do em vis ta a es ca la da do dó lar ame ri ca no e o acom -
pa nha men to de to dos os cus tos, tem sua con ti nu i da -
de ame a ça da pelo não re pas se do adi ci o nal ta ri fá rio
(Por ta ria nº 101/GC-5, de 22 de fe ve re i ro de 2000)
das ma i o res em pre sas aé re as de âm bi to na ci o nal
(Va rig e TAM) o que tem con tri bu í do ain da mais para o 
em po bre ci men to das em pre sas da re gião ama zô ni -
ca, não sen do exa ge ro afir mar que elas não so bre vi -
ve rão sem a su ple men ta ção ta ri fá ria re fe ri da.



Os re gis tros es ta tís ti cos são cla ros para se
iden ti fi car que no pe río do 1998/2001, en quan to o
cus to do com bus tí vel, em dó la res, evo lu iu em ta xas
su pe ri o res a cin qüen ta por cen to, o va lor das pas sa -
gens aé re as, na re gião, teve con si de rá vel re du ção.

As em pre sas aé re as re gi o na is exe cu tam pa pel
de in te gra ção eco nô mi co-so ci al, aten den do so zi nhas 
mais de trin ta ci da des, abran gen do mais de cem co -
mu ni da des vi zi nhas, sem con tar o aten di men to fe i to
com as em pre sas na ci o na is, trans por tan do so men te
no ano de 2000 cer ca de 390.000 pas sa ge i ros.

Os ser vi ços es pe ci a li za dos e ae ro mé di cos são
ain da in ci pi en tes na re gião e a in fra-es tru tu ra hos pi ta -
lar do in te ri or não con se gue aten der a con ten to a de -
man da cres cen te. As em pre sas aé re as re gi o na is aca -
bam, por uma ques tão de res pe i to à vida e por so li da -
ri e da de hu ma na, trans por tan do do en tes do in te ri or
para as ca pi ta is em bus ca de uma chan ce a mais de
so bre vi vên cia. O flu xo de trans por te de do en tes, aci -
den ta dos, ín di os do en tes, po li ci a is vi ti ma dos em ser -
vi ço, etc., che ga a 150 ca sos por mês.

A ques tão so ci al, pois, está in ti ma men te li ga da
à atu a ção des sas em pre sas na re gião, ge ran do em -
pre gos di re tos e in di re tos que ocu pam mais de 1.400
tra ba lha do res. A fro ta uti li za da é com pos ta de oi ten ta
e cin co por cen to de ae ro na ves na ci o na is, vo an do em 
con di ções crí ti cas de apo io à na ve ga ção, re que ren do
ma i or in ves ti men to em qua li fi ca ção do pes so al, in du -
zin do gran de ên fa se no ní vel de se gu ran ça de vôo,
trans for man do a Ama zô nia em ce le i ro de ex ce len tes
pro fis si o na is da área.

Deve ser res sal ta do, ain da, que na Ama zô nia,
por pra ti ca men te não exis tir uma pu jan te eco no mia
de mer ca do, as pas sa gens aé re as são pa gas em sua
ma i or par te por ór gãos pú bli cos ou por ci da dãos de -
ten to res de ren da mu i to in fe ri or ao das re giões mais
de sen vol vi das do País, tor nan do-se in viá vel re pas sar
toda a car ga de au men to re ce bi da pelo se tor.

Com o in tu i to de es ta be le cer uma le gis la ção
que pos si bi li te a con ti nu i da de das ope ra ções des tas
em pre sas, apre sen to o pro je to de lei em tela.

Sala das Ses sões, 2 de agos to de 2001. – Se na -
dor Mo za ril do Ca val can ti.

(À Co mis são de Ser vi ços da
Infra-Estru tu ra – de ci são ter mi na ti va.)

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O pro je -
to lido será pu bli ca do e re me ti do à Co mis são com pe -
ten te, nos ter mos re gi men ta is.

So bre a mesa, Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i -
ção que será lida pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Car -
los Wil son.

É lida a se guin te:

PROPOSTA DE EMENDA À
 CONSTITUIÇÃO Nº 20, D E 2001

Alte ra a re da ção do art. 159, in ci so I, 
alí nea c, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

As Me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se -
na do Fe de ral, nos ter mos do § 3º do art. 60 da Cons ti -
tu i ção Fe de ral, pro mul gam a se guin te emen da ao tex -
to cons ti tu ci o nal:

Art. 1º A alí nea c do in ci so I do art. 159 da Cons -
ti tu i ção Fe de ral pas sa a vi go rar com a se guin te re da -
ção:

”Art. 159. A União en tre ga rá:

I – do pro du to da ar re ca da ção dos im -
pos tos so bre ren da e pro ven tos de qual quer 
na tu re za e so bre pro du tos in dus tri a li za dos,
qua ren ta e oito por cen to na se guin te for ma:

a).......................................................... 

b).......................................................... 

c) qua tro por cen to, para apli ca ção em
pro gra mas de fi nan ci a men to ao se tor pro du -
ti vo das re giões Nor te, Nor des te e Cen -
tro-Oes te, por meio de suas ins ti tu i ções fi -
nan ce i ras de ca rá ter re gi o nal, de acor do
com os pla nos re gi o na is de de sen vol vi men -
to, dis tri bu in do-se um por cen to para o Nor -
te, um por cen to para o Cen tro-Oes te e dois 
por cen to ao Nor des te, fi can do as se gu ra da
ao semi-ári do do Nor des te a me ta de dos re -
cur sos des ti na dos à re gião, na for ma que a
lei es ta be le cer.“

Art. 2º Esta emen da cons ti tu ci o nal en tra em vi -
gor na data de sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

A so ci e da de bra si le i ra, des de os seus pri mór di -
os, teve um de sen vol vi men to so ci al ex tre ma men te
de si gual. Ini ci al men te es cra vo cra ta, nun ca se li vrou
das cha gas da mi sé ria e da in jus ta dis tri bu i ção da
ren da na ci o nal.

Assim, foi a de ci são po lí ti ca dos nos sos an te -
pas sa dos e a uni da de lin güís ti ca que per mi ti ram que
a Amé ri ca Por tu gue sa se trans for mas se num gran de
Esta do Na ci o nal, qual seja, a Re pú bli ca Fe de ra ti va do 
Bra sil. A atu al Car ta Po lí ti ca bra si le i ra, em seu art. 3º,
in ci so III, ado tou como ob je ti vo fun da men tal da Re pú -
bli ca Fe de ra ti va do Bra sil a er ra di ca ção da po bre za e
da mar gi na li za ção, bem como a re du ção das de si -
gual da des so ci a is e re gi o na is.



A su pe ra ção das di fe ren ças – tan to eco nô mi cas
quan to so ci a is – en tre as re giões bra si le i ras cons ti -
tui-se num pro ble ma es tra té gi co para o Esta do Na ci o -
nal. Se a de si gual da de não for en fren ta da com de ci -
são, os flu xos mi gra tó ri os in ter nos apro fun da rão o de -
se qui lí brio de mo grá fi co, com con se qüên ci as am bi en -
ta is, de abas te ci men to e de gra da ção da qua li da de de
vida nas re giões Su des te e Sul. Sem som bra de dú vi -
das que ao se man ter a mi sé ria e a cres cen te ex clu -
são so ci al das po pu la ções do Nor te, Nor des te e Cen -
tro-Oes te, tais fa to res po dem le var a um pro ces so de
se ces são.

Embo ra a Cons ti tu i ção es ta be le ça em seus ob -
je ti vos fun da men ta is a su pe ra ção das de si gual da des
re gi o na is, e em seu art. 159, I, c, des ti ne 3% (três por
cen to) dos re cur sos da ar re ca da ção dos im pos tos so -
bre a ren da e pro ven tos de qual quer na tu re za e so bre
pro du tos in dus tri a li za dos, para as re giões Nor te, Nor -
des te e Cen tro-Oes te, por meio de suas ins ti tu i ções
fi nan ce i ras de ca rá ter re gi o nal, os da dos es ta tís ti cos
de mons tram que es tes re cur sos são in su fi ci en tes
para es ta be le cer uma pa u la ti na su pe ra ção das de si -
gual da des re gi o na is.

Com efe i to, o PIB (Pro du to Inter no Bru to) das
três re giões (Nor te, Nor des te e Cen tro-Oes te), que
em 1996 re pre sen ta va 23,4% do PIB na ci o nal, teve
essa par ti ci pa ção re du zi da para 22,6%, em 1998.
Nes se pe río do, a taxa de cres ci men to do pro du to das
três re giões foi de 11,02%, con tra 12,24% da re gis tra -
da pelo País. Por ou tro lado, os da dos do IBGE, de
1998, de mons tram a ex ces si va con cen tra ção eco nô -
mi ca e in dus tri al nas re giões Su des te e Sul do Bra sil
den tro do PIB na ci o nal – que foi de US$775,5 bi lhões. 
Ve ri fi ca-se que a re gião Su des te, no mes mo ano, foi
res pon sá vel por 59,6% do PIB (US$462,6 bi lhões) e
só o Esta do de São Pa u lo pro du ziu 62% do PIB re gi o -
nal (US$286,6 bi lhões). Qu an do se jun tam as duas
re giões mais de sen vol vi das, o Su des te e o Sul, com
57,26% da po pu la ção, ge ram 75,5% do PIB
(US$585,5 bi lhões). Por ou tro lado, as re giões Nor te,
Nor des te e Cen tro-Oes te, com 42,74% da po pu la ção
do País, têm jun tas ape nas 24,5% do PIB (US$190 bi -
lhões).

Enquan to isso, a evo lu ção do pro du to per ca pi -
ta apre sen tou tra je tó ria si mi lar. O Nor te pas sou de
uma po si ção que em 1996 re pre sen ta va 65,02% da
mé dia na ci o nal, para 61,05%, em 1998. O Nor des te
teve li ge i ra me lho ra, ten do sa í do de 44,74%, para
46,10% no pe río do, o que, en tre tan to, ain da o de i xa
na pior po si ção en tre as re giões (con ti nua com me nos 
da me ta de da ren da per ca pi ta na ci o nal). O Cen -
tro-Oes te (ex ce to o Dis tri to Fe de ral), caiu de 82,98%

para 75,98%. A ques tão é: por que esse pa no ra ma é
tão ne ga ti vo, se os fun dos cons ti tu ci o na is apa ren te -
men te têm pri vi le gi a do com re cur sos ba ra tos jus ta -
men te es sas áre as?

A res pos ta é que os flu xos dos fun dos têm sido
in su fi ci en tes para com pen sar a na tu ral con cen tra ção
ca u sa da pelo li vre jogo das for ças de mer ca do. De -
mons tra-se as sim que o pró prio Esta do bra si le i ro
con tri bui para a ma nu ten ção e até mes mo o au men to
des sa con cen tra ção quan do não cum pre os dis po si ti -
vos cons ti tu ci o na is cri a dos para re du zi-la.

Já a de si gual da de de mo grá fi ca é mais evi den te
quan do se toma como exem plo a Ama zô nia Le gal —
que in clui o Mato Gros so e par te do Ma ra nhão — pois 
re pre sen ta 58% do ter ri tó rio na ci o nal, com apro xi ma -
da men te 4,9 mi lhões de qui lô me tros qua dra dos e
12% da po pu la ção, ou seja, 19 mi lhões de ha bi tan tes. 
Tem, por tan to, uma den si da de de mo grá fi ca de 3,9
ha bi tan tes por qui lô me tro qua dra do, en quan to a mé -
dia bra si le i ra é de 18,4 ha bi tan tes por qui lô me tro qua -
dra do.

É tão evi den te que os re cur sos cons ti tu ci o nal -
men te des ti na dos a pro mo ver a re du ção das de si -
gual da des re gi o na is são in su fi ci en tes para a re ver são 
do abis mo exis ten te, que se to mar mos a re gião Nor te
como exem plo, se gun do da dos do IBGE, de 1995 a
1998, a ren da mé dia da po pu la ção da re gião caiu de
R$442,60 para R$416,00. Por ou tro lado, os po bres
que eram 42,8% da po pu la ção, no pe río do, pas sa ram 
para 45,1%.

Assim, por exem plo, a Cons ti tu i ção, no art. 165,
§ 7º es ta be le ce que os re cur sos des ti na dos às re -
giões, pela União, ”te rão en tre suas fun ções a de re -
du zir de si gual da des in ter-re gi o na is, se gun do cri té rio
po pu la ci o nal“.

Na mes ma di re ção, os arts. 43, § 2º, II e art. 151, 
I, es ta be le cem que as re giões me nos de sen vol vi das
(Nor te, Nor des te e Cen tro-Oes te) de ve rão re ce ber
tra ta men to di fe ren ci a do em ter mos de isen ções e de
re du ções de tri bu tos fe de ra is, de for ma a mi ni mi za -
rem-se as suas si tu a ções des van ta jo sas e pro mo ver,
as sim, o seu de sen vol vi men to.

Entre tan to, isso não tem ocor ri do. Se gun do da -
dos da Re ce i ta Fe de ral, a cha ma da ”re nún cia fis cal“,
ex pres sa na Dis cri mi na ção dos Be ne fí ci os Tri bu tá ri os 
Re gi o na li za da, his to ri ca men te vem apre sen tan do
uma re a li da de in ver sa. To mem-se, como exem plo, os
per cen tu a is des sas re nún ci as para 2000: Enquan to o
Nor te teve 18,97% do to tal dos be ne fí ci os tri bu tá ri os, o
Nor des te, 12,28% e o Cen tro-Oes te, 4,62%, o que to -
ta li zou 35,87%, o Su des te teve 51,71% e o Sul,
12,42%, o que to ta li zou 64,13%. Note-se que o per -



cen tu al da re gião Nor te, com re la ti va ex pres são, e fun -
da men tal men te de cor ren te da exis tên cia da Su fra ma.

A li mi ta ção dos re cur sos pre vis tos na Cons ti tu i -
ção pode ser ilus tra da com a si tu a ção do FNO, des cri -
ta no ofí cio da pre si dên cia do Basa (Of. Di rex/Pre si nº
181, de 16-4-2001), “o ele va do vo lu me de apli ca ções
em 2000 (R$697,3 mi lhões) re fle te um subs tan ci al in -
cre men to da de man da de cré di tos pe los se to res pro -
du ti vos de to dos os sete es ta dos da re gião Nor te, o
que ten de a cres cer mu i to mais em 2001, como se
cons ta ta pelo nú me ro de pro je tos em aná li se no ban -
co (um mon tan te de 9.024)”. Acres cen te-se que a Lei
nº 10.177, de 12 de ja ne i ro de 2001, per mi te que os
se to res do co mér cio e pres ta ção de ser vi ços pas sem
a aces sar os cré di tos do FNO, de tal for ma que, nas
pa la vras do alu di do ofí cio: “ab sor ven do 10% dos re -
cur sos pro gra ma dos, a dis po ni bi li da de es ti ma da,
para as ati vi da des pro du ti vas (ru ra is, agro in dus tri a is
e in dus tri a is), será de R$506,4 mi lhões, isto é, cer ca
de 28% me nor do que no ano pas sa do”.

Para cum prir o ob je ti vo cons ti tu ci o nal – de re du -
ção da mi sé ria e da de si gual da de re gi o nal – é que
sub me to aos meus no bres Pa res a pro pos ta de au -
men to de 3% para 4% do pro du to da ar re ca da ção dos 
im pos tos so bre a ren da e pro ven tos de qual quer na tu -
re za e so bre pro du tos in dus tri a li za dos. Tais re cur sos
se rão des ti na dos a apli ca ção em pro gra mas de fi nan -
ci a men to ao se tor pro du ti vo das re giões Nor te, Nor -
des te e Cen tro-Oes te, por in ter mé dio de suas ins ti tu i -
ções fi nan ce i ras de ca rá ter re gi o nal, de acor do com
os pla nos re gi o na is de de sen vol vi men to, dis tri bu in -
do-se os re cur sos da se guin te for ma: um por cen to
para o Nor te, um por cen to para o Cen tro-Oes te e
dois por cen to para o Nor des te. Asse gu ra-se ain da
para o semi-ári do nor des ti no a me ta de dos re cur sos
des ti na dos para o Nor des te, isto é, um por cen to.

Sala das Ses sões, 2 de agos to de 2001. – Ade -
mir Andra de – Jef fer son Pé res – Ney Su as su na –
Ante ro Paes de Bar ros – Le o mar Qu in ta ni lha – Ri -
car do San tos – He lo í sa He le na – Edu ar do Su plicy
– Ma ri na Sil va – Jo nas Pi nhe i ro – Pa u lo Har tung –
Ca sil do Mal da ner – Re nan Ca lhe i ros – João Alber -
to – Na bor Ju ni or – Bel lo Par ga – Wal deck Ornél -
las – Anto nio Car los Ju ni or – Ro meu Tuma – Gil -
ber to Mes tri nho – Iris Re zen de – Val mir Ama ral –
José Edu ar do Du tra – Ma gui to Vi le la – Ma u ro Mi -
ran da – Pe dro Ubi ra ja ra – Mar lu ce Pin to – José
Alen car – Ro ber to Re quião – Lind berg Cury – Mo -
za ril do Ca val can ti – Car los Wil son – Osmar Dias –
Ge ral do Cân di do – Edi son Lo bão – La u ro Cam pos 

– Arlin do Por to – Edu ar do Cam pos – Ro me ro Jucá 
– Ber nar do Ca bral – Ge ral do Melo – Luiz Otá vio.

* PEC que al te ra a re da ção do art. 159, in ci so I, alí -
nea c da Cons ti tu i ção Fe de ral.

LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

..........................................................................
Art. 159. A União en tre ga rá:
I – do pro du to da ar re ca da ção dos im pos tos so -

bre ren da e pro ven tos de qual quer na tu re za e so bre
pro du tos in dus tri a li za dos, qua ren ta e sete por cen to
na se guin te for ma:

a) vin te e um in te i ros e cin co dé ci mos
por cen to ao Fun do de Par ti ci pa ção dos
Esta dos e do Dis tri to Fe de ral;

b) vin te e dois in te i ros e cin co dé ci mos 
por cen to ao Fun do de Par ti ci pa ção dos Mu -
ni cí pi os;

c) três por cen to, para apli ca ção em
pro gra mas de fi nan ci a men to ao se tor pro du -
ti vo das re giões Nor te, Nor des te e Cen -
tro-Oes te, por in ter mé dio de suas ins ti tu i -
ções fi nan ce i ras de ca rá ter re gi o nal, de
acor do com os pla nos re gi o na is de de sen -
vol vi men to, fi can do as se gu ra da ao semi-ári -
do do Nor des te a me ta de dos re cur sos des -
ti na dos à re gião, na for ma que a lei es ta be -
le cer;

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

(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e 
Ci da da nia.)

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pro -
pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção que aca ba de ser
lida está su je i ta às dis po si ções es pe cí fi cas cons tan -
tes dos arts. 354 e se guin tes do Re gi men to Inter no.

A ma té ria será pu bli ca da e des pa cha da à Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre si -
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que a Pro pos ta de
Emen da à Cons ti tu i ção n.º 1-B, de 1995, re ce bi da da
Câ ma ra dos De pu ta dos, será en ca mi nha da ain da
hoje – e peço a aten ção do Sr. Pre si den te da Co mis -
são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Se na dor
Ber nar do Ca bral, que mu i to nos hon ra com sua pre -
sen ça – à Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da -
da nia.



Não ha ven do ob je ção do Ple ná rio, a Pre si dên -
cia de ter mi na que so men te se rão ob je to de de li be ra -
ção nes ta Casa os dis po si ti vos que fo ram al te ra dos
pela Câ ma ra dos De pu ta dos, con for me ano ta ção no
qua dro ane xo, e que são os se guin tes:

Emen ta e art. 1º; in ci so XI do art. 48;
alí nea ”e“ do in ci so II do §1º do art. 61; alí -
nea ”d“ do in ci so I do § 1º e in ci so V (su -
pres são) do art. 62; §§ 2º, 7º e 8º do art. 62;
arts. 88 e 246 (acrés ci mos). 

Des se modo, com base no art. 372 do Re gi men -
to Inter no, apli car-se-á à tra mi ta ção des ta Pro pos ta
de Emen da à Cons ti tu i ção o mes mo rito pre vis to para
apre ci a ção de emen das da Câ ma ra dos De pu ta dos a
Pro je to de Lei do Se na do, de fi ni do nos ar ti gos 285 a
287 do Re gi men to Inter no da Casa.

Essa de ci são da Pre si dên cia tem por ob je ti vo
evi tar o cha ma do ”pin gue-pon gue“ que se ve ri fi ca na
apre ci a ção des ta pro po si ção, que será ago ra exa mi -
na da pela ter ce i ra vez pelo Se na do Fe de ral, fato iné -
di to na his tó ria des ta Casa.

Srªs e Srs. Se na do res, tra ta-se de uma emen da
cons ti tu ci o nal de gran de im por tân cia para o pres tí gio
do Con gres so Na ci o nal. Essa pro po si ção, de ini ci a ti -
va do Se na do Fe de ral, foi en ca mi nha da à Câ ma ra
dos De pu ta dos e re tor nou a esta Casa. Da qui foi no -
va men te re me ti da àque la Casa, que nos re en ca mi -
nhou a pro po si ção. 

Faço um ape lo es pe ci al ao Pre si den te da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, nos so
Co le ga Ber nar do Ca bral, aos Se na do res mem bros e
aos Lí de res des ta Casa no sen ti do de que pos sa mos
apre ci ar a re fe ri da pro po si ção com ex tre ma ra pi dez e
dar uma res pos ta de fi ni ti va à so ci e da de no que diz
res pe i to ao po der de le gis lar do Con gres so Na ci o nal.

O SR. BERNARDO CABRAL  (PFL – AM) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Pre si den te da Co mis são de Cons ti tu i -
ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Se na dor Ber nar do Ca bral.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM . Pela
or dem. Sem re vi são do ora dor. ) – Sr. Pre si den te, hoje
pela ma nhã, fui o pri me i ro ora dor e fiz o re gis tro de
que se es ta va ten tan do des lo car o eixo do Se na do em 
uma ma té ria des sa im por tân cia, exa ta men te so bre
me di da pro vi só ria. Vejo ago ra, com ale gria, que V. Exª 
já está en ca mi nhan do a ma té ria à Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

De pú bli co, que ro de cla rar a V. Exª que es tou de -
sig nan do o emi nen te Se na dor Osmar Dias, Vice-Pre -

si den te des ta Co mis são, para que – e S. Exª já me
con fi den ci ou que o fará com a má xi ma ce le ri da de –
seja o Re la tor da ma té ria, a fim de que, na pró xi ma
quar ta-fe i ra, dia 08, já pos sa mos votá-la, o que re pre -
sen ta exa ta men te o pen sa men to de V. Exª, des ta
Casa e, so bre tu do, da po pu la ção bra si le i ra.

Era a co mu ni ca ção que eu gos ta ria de fa zer a V.
Exª.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Se na dor
Ber nar do Ca bral, não é da tra di ção des ta Pre si dên cia 
um de ba te des sa na tu re za, mas me per mi to mo di fi -
cá-la, para, des de logo, con gra tu lar-me com V. Exª e
com o Re la tor in di ca do, Se na dor Osmar Dias. 

Te nho a se gu ran ça de que a pro vi dên cia fe liz to -
ma da por V. Exª, como Pre si den te da Co mis são, e a
ace i ta ção do Se na dor Osmar Dias cons ti tu em a ga -
ran tia de que, de fato, aten de re mos a es sas re i vin di -
ca ções, que não são ape nas nos sas, mas des ta Na -
ção bra si le i ra.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Pas -
sa-se à 

ORDEM DO DIA

Item 1:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 449, DE 1999
(Inclu í do em Ordem do Dia 

nos ter mos do Re cur so nº 3, de 2001)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei do Se na do nº 449, de 1999, de au to -
ria do Se na dor Lú cio Alcân ta ra, que al te ra o 
art. 43 da Lei nº 8.080, de 19 de se tem bro
de 1990 (Lei Orgâ ni ca da Sa ú de), pos si bi li -
tan do aos hos pi ta is uni ver si tá ri os cap tar re -
cur sos pro ve ni en tes de in ter na ções hos pi ta -
la res, ten do

Pareceres sob nºs 227 e 228, de 2001, 
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator:
Geraldo Althoff, 1º pronunciamento (sobre o 
Projeto): favorável nos termos da Emenda
nº 1-CAS (Substitutivo), que oferece, com
votos contrários dos Senadores Tião Viana,
Júlio Eduardo e da Senadora Heloísa
Helena e com a abstenção do Senador
Ricardo Santos, segundo pronunciamento
sobre as emendas apresentadas durante o
turno suplementar, favorável, nos termos da 
Emenda nº 02, do substitutivo. 

A matéria constou da Ordem do Dia da 
Sessão Deliberativa Ordinária do dia 27 de



junho último, quando teve sua discussão
adiada para hoje.

Pas sa-se à dis cus são, em con jun to, do pro je to e 
das emen das, em tur no úni co. (Pa u sa).

Encer ra da a dis cus são.
So bre a mesa, re que ri men to que aca bo de re -

ce ber: nos ter mos do art. 315, com bi na do com o Inci -
so III do art. 279 do Re gi men to Inter no, so li ci tan do o
adi a men to da vo ta ção do Pro je to de Lei do Se na do nº 
449/99, a fim de ser re a li za da na ses são de 08 de
agos to de 2001. 

É o se guin te o re que ri men to:

REQUERIMENTO Nº 403, DE 2001

Nos ter mos do art. 315, com bi na do com o in ci so
III do art. 279 do Re gi men to Inter no, re que i ro adi a -
men to da vo ta ção do Pro je to de Lei do Se na do nº
449, de 1999 a fim de ser fe i ta na ses são de 8 de
agos to de 2001.

Sala das Ses sões, 2 de agos to de 2001. – José
Edu ar do Du tra.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Em vo ta -
ção o re que ri men to.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam,
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
Será cum pri da a de ci são do Ple ná rio.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 2:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 37, de 2001 (nº
474/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que re no va a con ces são da
Rá dio Edu ca ci o nal e Cul tu ral de Uber lân dia
Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em onda mé dia na ci da de de Uber -
lân dia, Esta do de Mi nas Ge ra is, ten do

Parecer favorável, sob nº 617, de
2001, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Arlindo Porto.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do. 
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 37, DE 2001

(Nº 474/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a con ces -
são da Rá dio Edu ca ci o nal e Cul tu ral de
Uber lân dia Ltda. para ex plo rar ser vi ço de 
ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na
ci da de de Uber lân dia, Esta do de Mi nas
Ge ra is.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re o De -

cre to s/nº, de 6 de abril de 1998, que re no va por dez
anos, a par tir de 1º de maio de 1994, a con ces são da
Rá dio Edu ca ci o nal e Cul tu ral de Uber lân dia Ltda.
para ex plo rar, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de
Uber lân dia, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 3:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 38, de 2001 (nº
476/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que re no va a per mis são ou tor -
ga da à Rá dio Co lo ni al FM Ltda. para ex plo -
rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre -
qüên cia mo du la da na ci da de de São João
Del Rei, Esta do de Mi nas Ge ra is, ten do

Parecer favorável, sob nº 618, de
2001, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Arlindo Porto.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do. 
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 38, DE 2001

(Nº 476/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a per mis são 
ou tor ga da à Rá dio Co lo ni al FM Ltda., para
ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em fre qüên cia mo du la da na ci da de de São 
João del Rei, Esta do de Mi nas Ge ra is.



O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por -

ta ria nº 80, de 12 de ju lho de 1999, que re no va por
dez anos, a par tir de 23 de ju nho de 1997, a per mis -
são ou tor ga da à Rá dio Co lo ni al FM Ltda. para ex plo -
rar, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu -
são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de de
São João del Rei, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 4:

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri -
men to nº 330, de 2001, de au to ria do Se na -
dor Iris Re zen de, so li ci tan do a tra mi ta ção
con jun ta das Pro pos tas de Emen da à Cons -
ti tu i ção nºs 46, de 2000, e 6, de 2001, por
re gu la rem a mes ma ma té ria.

Em vo ta ção o re que ri men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
As Pro pos tas de Emen da à Cons ti tu i ção nº 46,

de 2000, e nº 6, de 2001, pas sam a tra mi tar em con -
jun to e re tor nam ao exa me da Co mis são de Cons ti tu i -
ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Esgo ta -
das as ma té ri as cons tan tes da Ordem do Dia.

Re tor na-se à lis ta de ora do res.
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ri car do San tos.

O SR. RICARDO SANTOS (Blo co/PSDB – ES.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, em fins
do exer cí cio le gis la ti vo pas sa do, ti ve mos a opor tu ni -
da de de abor dar des ta tri bu na a ex pe riên cia bem-su -
ce di da do Pro gra ma Na ci o nal de For ta le ci men to da
Agri cul tu ra Fa mi li ar – Pro naf -, des ta can do-o como a
mais im por tan te ini ci a ti va do Go ver no do Pre si den te
Fer nan do Hen ri que Car do so em fa vor dos pro du to res 
ru ra is de me nor ní vel de ren da da agri cul tu ra bra si le i -
ra, ao as se gu rar a ocu pa ção de mão-de-obra, me lho -
ria do ní vel de ren da dos agri cul to res, ex pan dir a ofer -
ta de pro du tos agro pe cuá ri os e ini bir as mi gra ções ru -
ral-ur ba nas.

Enfa ti zá va mos que as li nhas de cré di to ru ral do
Pro naf não po de ri am ser trans for ma das em cré di to
con ven ci o nal, de fen den do que a con ces são dos fi -
nan ci a men tos de ve ria es tar con di ci o na da à as sis tên -
cia téc ni ca e à su per vi são na apli ca ção dos re cur sos,
o que é de fun da men tal im por tân cia para as se gu rar

os re tor nos eco nô mi cos, so ci a is e am bi en ta is pro -
pug na dos pelo Pro gra ma.

No mês de ju lho, em ra zão do re ces so le gis la ti -
vo, es ti ve mos per cor ren do vá ri os Mu ni cí pi os do in te ri -
or do Espí ri to San to. Mu i tos de les en con tra vam-se
com a sua agri cul tu ra for te men te ba se a da na ati vi da -
de ca fe e i ra e na pro du ção fa mi li ar, den tre os qua is
des ta ca mos: Águia Bran ca, Alto Rio Novo, Go ver na -
dor Lin dem berg, Ita gua çu, Ita ra na, Pan cas, San ta
Ma ria de Je ti bá e São Ga bri el da Pa lha.

Obser va mos de per to os efe i tos da cri se ca fe e i -
ra so bre a ati vi da de eco nô mi ca do in te ri or do Espí ri to
San to.

De fato, a pro du ção de café em nos so Esta do
re pre sen ta a prin ci pal ati vi da de do se tor agrí co la,
ocu pan do atu al men te 600 mil hec ta res, en vol ven do
cer ca de 56 mil pro pri e da des ru ra is (a sua ma i o ria ab -
so lu ta com pon do o es tra to de agri cul to res fa mi li a res)
e 78 mil fa mí li as, den tre as qua is 36 mil fa mí li as de
pro pri e tá ri os, 37 de par ce i ros e 5 mil de em pre ga dos
ru ra is, so man do um con tin gen te de 362 mil pes so as
que tra ba lham di re ta men te na pro du ção de café.

O ex ce den te mun di al da pro du ção ca fe e i ra vem, 
há mais de um ano, de pri min do os pre ços in ter na ci o -
na is, o que pres si o na os pre ços in ter nos, ve ri fi can -
do-se, nos úl ti mos 18 me ses, um de clí nio de 45% nos
pre ços mé di os no mi na is do café ará bi ca e de 60%
nos pre ços do ro bus ta. Essa cri se ca fe e i ra, para os
pro du to res do Espí ri to San to, afe ta de modo mar can -
te os pa drões de so bre vi vên cia dos agri cul to res fa mi -
li a res, já ocor ren do in clu si ve ca sos de aban do no e de
er ra di ca ção de la vou ras de café.

É evi den te que a que da no ní vel de pre ço do
café trou xe como con se qüên cia for te de se qui lí brio
eco nô mi co e fi nan ce i ro nos con tra tos de cré di to fir -
ma dos pe los ca fe i cul to res no ano pas sa do, prin ci pal -
men te os que se re fe rem a cré di to de cus te io. Aqui,
gos ta ría mos de evi den ci ar es ses efe i tos so bre as li -
nhas de cré di to ru ral do Pro naf. 

No Espí ri to San to, as mo da li da des de cus te io
do Pro gra ma Na ci o nal de Agri cul tu ra Fa mi li ar, do
cha ma do Pro naf Espe ci al (Pro na fi nho), e do Pro naf–
Ru ral Rá pi do, con for me de no mi na ção do Ban co do
Bra sil, en vol ve ram, nes ta sa fra 2000/2001, qua se 18
mil con tra tos, com re cur sos to ta is equi va len tes a
R$44,83 mi lhões, o que re pre sen ta uma mé dia de
R$2.523,00 por con tra to. Ve ri fi ca-se, de pron to, que
são pe que nos va lo res in di vi du a is, re tra tan do com
rara pre ci são o per fil dos pro du to res ca pi xa bas, a ma -
i or par te ab so lu ta de les pe que nos ca fe i cul to res.



Com o de clí nio dos pre ços do café, con for me já
men ci o na mos, mu i tos ca fe i cul to res com cré di to no
Pro naf, des de me a dos de ju lho pas sa do, para não fi -
ca rem ina dim plen tes jun to ao Ban co do Bra sil e pro -
cu ran do be ne fi ci ar-se do ”re ba te“ – des con tos nos
en car gos – ins ti tu í do para o pa ga men to ”em dia“, es -
tão se des ca pi ta li zan do, ven den do ani ma is, pe que -
nos ve í cu los (mo tos) e ou tros bens de uso fa mi li ar
para a qui ta ção dos em prés ti mos.

Em sín te se, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do -
res, essa é uma si tu a ção com que nos de fron ta mos
em nos sos con ta tos com li de ran ças do in te ri or do
Espí ri to San to, con fi gu ran do um qua dro de gra ve cri -
se eco nô mi co-fi nan ce i ra que afe ta for te men te a pe -
que na pro du ção fa mi li ar em nos so Esta do e que tem
no café o seu prin ci pal es te io.

To ca ram-nos pro fun da men te as di fi cul da des
dos pro du to res em sal dar com pro mis sos do cré di to
ru ral/Pro naf, in clu si ve as ini ci a ti vas que es tão to man -
do, de ven der bens fa mi li a res para li qui dar os com -
pro mis sos ban cá ri os. Fi ca mos sen si bi li za dos com os
per ver sos efe i tos da cri se so bre os pro du to res, mes -
mo por que, como sa be mos, as me di das da po lí ti ca
ca fe e i ra ofi ci al to ma das ul ti ma men te não con tri bu í -
ram para di mi nu ir o seu im pac to. O sen ti men to dos
ca fe i cul to res é de gran de in cer te za e in qui e ta ção
quan to ao fu tu ro da ca fe i cul tu ra. Para mu i tos agri cul -
to res fa mi li a res, a si tu a ção é ain da mais gra ve: re co -
nhe cem a dí vi da, mas vi vem o con fli to en tre ga ran tir a 
so bre vi vên cia e pa gar os com pro mis sos dos em prés -
ti mos con tra í dos com o Ban co do Bra sil.

Nes sas cir cuns tân ci as, é fun da men tal que o Po -
der Exe cu ti vo ado te me di das em ca rá ter de ur gên cia,
para que não so bre ve nham, nas di fi cul da des, a des -
cren ça nos Go ver nos e, pior ain da, a de ses pe ran ça
co le ti va, pre nún cio do re tor no ao pas sa do, de ex clu -
são e de in di gên cia.

Den tre as me di das que jul ga mos ne ces sá ri as,
des ta ca ría mos:

– Uti li za ção dos re cur sos do Fun ca fé
(Fun do de De fe sa da Eco no mia Ca fe e i ra)
para o re fi nan ci a men to dos dé bi tos dos pro -
du to res – essa su ges tão foi fe i ta por li de ran -
ças de pro du to res de café em re cen te en -
con tro de agro ne gó ci os de café, em Var gi -
nha, Mi nas Ge ra is, no sen ti do de se ame ni -
zar o dra ma dos pe que nos pro du to res fa mi -
li a res;

– renegociação das dívidas dos
agricultores familiares e parceiros,
mutuários do crédito de custeio do Pronaf;

– concepção e implementação de um
programa de recepa, com revigoramento
dos cafezais de menor produtividade,
visando reduzir a oferta de curto prazo e
melhorar a produtividade futura das
lavouras recuperadas;

– ampliação das dotações de recursos
do Pronaf/Infraestrutura e serviços
municipais, visando dar continuidade ao
programa, elevando a transferência de
recursos de R$43.000,00, por município,
para R$150.000,00 (equivalente ao
exercício de 2000). 

Infor ma mos a esta Casa que, em ra zão da ur -
gên cia das me di das de re ne go ci a ção e pror ro ga ção
dos em prés ti mos de cré di to ru ral, aca ba mos de en ca -
mi nhar cor res pon dên cia nes se sen ti do aos Mi nis tros
Pe dro Ma lan, da Fa zen da, e Raul Jung mann, do De -
sen vol vi men to Agrá rio, e ao Dr. Ri car do Alves da
Con ce i ção, Di re tor do Ban co do Bra sil. Ao Mi nis tro
Mar tus Ta va res, do Pla ne ja men to, Orça men to e Ges -
tão, re for ça mos o ple i to do Mi nis té rio do De sen vol vi -
men to Agrá rio, vi san do à su ple men ta ção de re cur sos
para o Pro naf/Infra-es tru tu ra e ser vi ços mu ni ci pa is.

Srªs e Srs. Se na do res, re a fir ma mos, nes ta
opor tu ni da de, nos so en ten di men to da im por tân cia do 
Pro gra ma Na ci o nal de For ta le ci men to da Agri cul tu ra
Fa mi li ar para o Esta do do Espí ri to San to e para o Bra -
sil. Não nos per mi ti mos crer que a pe que na do ta ção
de re cur sos para este exer cí cio, em vá ri as de suas li -
nhas de atu a ção, seja uma si na li za ção de di mi nu i ção
da pri o ri da de des se pro gra ma como ins tru men to de
apo io à agri cul tu ra. É im por tan te que o Mi nis té rio do
De sen vol vi men to Agrá rio, as au to ri da des mo ne tá ri as, 
re pre sen ta das no Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal, e o
Ban co do Bra sil ve nham a con si de rar o mo men to atu -
al, de gra ve cri se fi nan ce i ra em ra zão dos ba i xos pre -
ços do café, ape nan do os pro du to res com a não re ne -
go ci a ção das dí vi das de cré di to ru ral do Pro naf.

O Sr. Arlin do Por to (PTB – MG) – Per mi te-me
V. Exª um apar te, Se na dor Ri car do San tos?

O SR. RICARDO SANTOS (Blo co/PSDB – ES)
– Per fe i ta men te, Se na dor Arlin do Por to.

O Sr. Arlin do Por to (PTB – MG.) – Gos ta ria de
cum pri men tar V. Exª por esse pro nun ci a men to, que
cha ma a aten ção do Go ver no para o mo men to crí ti co
que es ta mos vi ven do na ca fe i cul tu ra do Esta do do
Espí ri to San to, que V. Exª tão bem re pre sen ta, do
meu Esta do, Mi nas Ge ra is, e do Bra sil, o ma i or pro du -
tor mun di al de café, que tem uma im por tân cia mu i to
gran de, até fun da men tal, para a nos sa eco no mia. A



sua pro du ção gera mu i ta mão-de-obra, ren da e ar re -
ca da ção, con tri bu in do de ma ne i ra efe ti va para a ba -
lan ça co mer ci al bra si le i ra. Esta mos vi ven do essa cri -
se já há dois anos. No ano pas sa do, hou ve re du ção
da pro du ção e, nes te ano, ocor re ram os mais ba i xos
pre ços da his tó ria da ca fe i cul tu ra na ci o nal. De ve mos
tam bém aler tar que ape nas no pro ces so de co lhe i ta
abrem-se em tor no de 600 mil va gas de tra ba lho, o
que mos tra a sua im por tân cia so ci al na ge ra ção de
em pre go e ren da. Assim, é la men tá vel ob ser va mos o
cres ci men to do cus te io da cul tu ra ca fe e i ra, que hoje
está na or dem de R$3,6 mil por hec ta re. O pre ço co -
mer ci al do café de boa qua li da de gira em tor no de
qua ren ta sa cas para a pro du ção de um hec ta re,
quan do a mé dia bra si le i ra é da or dem de de zes se is a
de zes se te sa cas por hec ta re, o que iden ti fi ca, de ma -
ne i ra cla ra, que cada pro du tor que está con se guin do
co lher a sua pro du ção tem um pre ju í zo três ve zes ma -
i or do que ela. De ve mo-nos pre o cu par, sim, por que
te mos uma tra di ção na pro du ção de café e se con ti -
nu ar essa cri se per de re mos o nos so par que ca fe e i ro
e a opor tu ni da de de mer ca do. É im por tan te que se
crie uma po lí ti ca ca fe e i ra no Bra sil. De ve mos tra ba -
lhar por um pro gra ma de pro mo ção do con su mo in ter -
no do café, de pro mo ção no mer ca do in ter na ci o nal e
do seu po der de tro ca. Impor ta mos mais a cada dia e
a nos sa ba lan ça co mer ci al mos tra essa fra gi li da de.
Se ria o mo men to de o Go ver no bra si le i ro in cen ti var –
não in ter fe rin do di re ta men te – os pa í ses que ex por -
tam para o Bra sil e que são con su mi do res de café a
da rem pri o ri da de para a aqui si ção do pro du to bra si le -
i ro. É mu i to opor tu no que V. Exª cha me a aten ção, da
tri bu na do Se na do, para que as au to ri da des res pon -
sá ve is não ape nas ou çam, mas to mem al gu ma ati tu -
de em re la ção a essa abor da gem que faz. Meus cum -
pri men tos. Sem dú vi da, o Esta do do Espí ri to San to
está mu i to bem re pre sen ta do.

O SR. RICARDO SANTOS (Blo co/PSDB – ES)
– Agra de ço o apar te, Se na dor Arlin do Por to. Com a
sua au to ri da de de ex-Mi nis tro da Agri cul tu ra, V. Exª fez 
uma ava li a ção abran gen te da si tu a ção da ca fe i cul tu ra
na ci o nal, in clu si ve da nos sa per da de mer ca do in ter -
na ci o nal – de tí nha mos qua se um quar to des se mer ca -
do e, hoje, ex por ta mos apro xi ma da men te 18% -, cha -
man do a aten ção para a ele va ção de cus tos e a di mi -
nu i ção da ren ta bi li da de do ne gó cio ca fe e i ro. 

Re al men te, Mi nas Ge ra is, como prin ci pal pro -
du tor, Espí ri to San to, como se gun do, e ou tros Esta -
dos como São Pa u lo, Pa ra ná e Ba hia, hoje uma gran -
de pro du to ra de café, po de ri am so mar-se ao es for ço
de se en con tra rem so lu ções, a cur to pra zo, para os
gra ves pro ble mas de de se qui lí brio fi nan ce i ro que es -

tão vi ven do hoje os pro du to res de café, prin ci pal men -
te aque les que es tão sen do afe ta dos com o pro ble ma
dos seus dé bi tos ban cá ri os, em al guns ca sos ten do
que ven der pe que nos ati vos para sal dar suas dí vi das.

Fi na li zan do, Sr. Pre si den te, pre fe ri mos crer,
nes te mo men to, que to dos se em pe nha rão no en ca -
mi nha men to de so lu ções para su pe rar os obs tá cu los
apre sen ta dos, vi san do à con ti nu i da de da pro mo ção
da agri cul tu ra fa mi li ar. Não po de mos nun ca nos es -
que cer de que to dos os pa í ses de sen vol vi dos têm, no
seg men to de pe que nos pro du to res, um sus ten tá cu lo
do seu di na mis mo eco nô mi co e um ins tru men to im -
por tan te de dis tri bu i ção de ren da.

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ri car do San -
tos, o Sr. Edi son Lo bão, 1º Vice-Pre si den te,
de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu -
pa da pelo Sr. Gil ber to Mes tri nho.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ri car do San -
tos, o Sr. Gil ber to Mes tri nho, de i xa a ca de i ra 
da pre si dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. Mo -
za ril do Ca val can ti, 4º Se cre tá rio.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela Li de ran ça do Go -
ver no.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Pela Li de ran ça, tem V. Exª a pa la vra.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.
Como Lí der, pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi -
são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, pedi a pa la vra para
fa zer um re gis tro que con si de ro ex tre ma men te im por -
tan te. A Fun da ção Na ci o nal de Sa ú de tem tido uma
atu a ção ex tre ma men te im por tan te para o País, es pe -
ci al men te na área de sa ú de. 

A Fun da ção Na ci o nal de Sa ú de mo der ni zou-se, 
am pli ou as suas ati vi da des e, além das po lí ti cas de
sa ne a men to e de sa ú de in dí ge na, agre gou, do Mi nis -
té rio, o Pro gra ma Na ci o nal de Imu ni za ções, o Pla no
da Erra di ca ção da Po li o mi e li te, o Pro gra ma Na ci o nal
de Zo o no ses, o Sis te ma de Vi gi lân cia Epi de mi o ló gi -
ca, o Sis te ma de Infor ma ções so bre Mor ta li da de, o
Sis te ma de La bo ra tó rio de Sa ú de Pú bli ca, o Pro gra -
ma de Pne u mo lo gia Sa ni tá ria, o Pro gra ma de Der ma -
to lo gia Sa ni tá ria. 

Du ran te nove anos, a Fu na sa de sen vol veu suas 
ati vi da des de for ma cen tra li za da e pou co sis tê mi ca,
mas ela se mo der ni zou. E, ago ra, Sr. Pre si den te, o
Mi nis tro José Ser ra en ca mi nha ao Mi nis té rio do Pla -
ne ja men to pro pos ta no sen ti do de trans for mar a Fu -
na sa em Agên cia Fe de ral de Pro te ção à Sa ú de, am -



pli an do as con di ções de aten di men to e tam bém as de 
tra ba lho dos pró pri os ser vi do res da fu tu ra Agên cia.

Qu e ro, aqui, como Se na dor, fa zer esse re gis tro
e di zer da im por tân cia do for ta le ci men to da Fu na sa e
de sua atu a ção na Re gião Ama zô ni ca, in clu si ve no
meu Esta do, Ro ra i ma. 

Por tan to, hi po te co, o meu apo io a esse es tu do
que está sen do fe i to no sen ti do de for ta le cer a Fu na sa.

Peço, além des se re gis tro, que seja trans cri to o
Ofí cio do Mi nis tro José Ser ra com a pri me i ra pro pos -
ta, em dis cus são, que cria a Agên cia Fe de ral de Pro -
te ção à Sa ú de.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ROMERO JUCÁ EM SEU
PRONUNCIAMENTO, INSERIDO NOS
TERMOS DO ART. 210 DO REGIMENTO
INTERNO.

Avi so nº 464/GM

Em 13 de ju lho de 2001

A Sua Exce lên cia o Se nhor
Mar tus Ta va res

Mi nis tro de Esta do do Pla ne ja men to, Orça men to e Ges tão
Espla na da dos Mi nis té ri os, Blo co K
70040-900 Bra sí lia – DF

Se nhor Mi nis tro,

Enca mi nho para exa me de Vos sa Exce lên cia o ane xo pro -
je to de me di da pro vi só ria, que tem por ob je ti vo es tru tu rar os Sis -
te mas Na ci o na is de Epi de mi o lo gia, de Sa ú de Ambi en tal e de Sa -
ú de Indí ge na, bem como a cri a ção da Agên cia Fe de ral de Pro te -
ção à Sa ú de.

2 – Os mo ti vos e ob je ti vos das mu dan ças pro pos tas en -
con tram-se ex pli ci ta dos em nota téc ni ca ela bo ra da pela Fun da -
ção Na ci o nal de Sa ú de, cu jos ter mos são en dos sa dos por este
mi nis té rio.

Aten ci o sa men te, – José Ser ra, Mi nis tro de Esta do da Sa ú de.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº  , de 2001

Dis põe so bre os Sis te mas Na ci o na is de Epi -
de mi o lo gia, de Sa ú de Ambi en tal e de Sa ú de Indí ge -
na, cria a Agên cia Fe de ral de Pro te ção à Sa ú de e dá 
ou tras pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso da atri bu i ção que lhe
con fe re o art. 62 da Cons ti tu i ção, ado ta a se guin te Me di da Pro vi -
só ria, com for ça de lei:

CAPÍTULO I

Dos Sis te mas

SEÇÃO I

Da Epi de mi o lo gia

Art. 1º O con jun to de ações e ser vi ços de sa ú de, re la ti vo à

epi de mi o lo gia, pres ta do por ór gãos e en ti da des pú bli cas fe de ra is,

es ta du a is, dis tri ta is e mu ni ci pa is, cons ti tui o Sis te ma Na ci o nal de
Epi de mi o lo gia.

Pa rá gra fo úni co. Para fins do dis pos to nes ta me di da pro vi -
só ria, con ce i tua-se o Sis te ma Na ci o nal de Epi de mi o lo gia como
sen do um con jun to de ações que pro por ci o na o co nhe ci men to, a
de tec ção ou pre ven ção de qual quer mu dan ça nos fa to res de ter -
mi nan tes e con di ci o nan tes de sa ú de in di vi du al ou co le ti va, com a 
fi na li da de de re co men dar e ado tar as me di das de pre ven ção e
con tro le dos fa to res de ris co, das do en ças e de ou tros agra vos à
sa ú de.

Art. 2º Com pe te à União no âm bi to do Sis te ma Na ci o nal
de Epi de mi o lo gia:

I – de fi nir a po lí ti ca na ci o nal de epi de mi o lo gia apli ca da à
sa ú de pú bli ca;

II – or ga ni zar, nor ma ti zar e ge rir o Sis te ma Na ci o nal de
Epi de mi o lo gia;

III – de fi nir, nor ma ti zar e co or de nar o Sis te ma Na ci o nal de
La bo ra tó ri os de Sa ú de Pú bli ca nos as pec tos re la ti vos à epi de mi -
o lo gia apli ca da à sa ú de pú bli ca.

IV – exe cu tar ações de epi de mi o lo gia em cir cuns tân ci as
es pe ci a is de ris co, na ocor rên cia de agra vos inu si ta dos à sa ú de
que su plan te a ca pa ci da de de res pos ta do ní vel es ta du al do Sis -
te ma Úni co de Sa ú de – SUS, ou que re pre sen tem ris co de dis se -
mi na ção na ci o nal.

Art. 3º As com pe tên ci as da União, pre vis tas no ar ti go an te -
ri or, se rão exe cu ta das:

I – pelo Mi nis té rio da Sa ú de no que se re fe re à for mu la ção 
da po lí ti ca de epi de mi o lo gia apli ca da à sa ú de, bem como do
acom pa nha men to e ava li a ção do Sis te ma Na ci o nal de Epi de mi o -
lo gia; e

II – pela Agên cia Fe de ral de Pro te ção à Sa ú de – AFPS,
con for me es ta be le ci do nes ta me di da pro vi só ria.

Art. 4º Com pe te aos Esta dos, Dis tri to Fe de ral e Mu ni cí pi os 
a ges tão, res pec ti va men te, do com po nen te es ta du al, dis tri tal e
mu ni ci pal do Sis te ma Na ci o nal de Epi de mi o lo gia, con for me de fi -
ni do em re gu la men to.

Pa rá gra fo úni co. Os Esta dos, Dis tri to Fe de ral e Mu ni cí pi os, 
as sim como as en ti da des pri va das que atu em na área de sa ú de
for ne ce rão as in for ma ções per ti nen tes ao Sis te ma Na ci o nal de
Epi de mi o lo gia na for ma e pe ri o di ci da de es ta be le ci dos pela
AFPS.

Art. 5º As ações de sen vol vi das no âm bi to do Sis te ma Na -
ci o nal de Epi de mi o lo gia se rão exe cu ta das de acor do com pro gra -
ma ção pac tu a da in te gra da a ser pe ri o di ca men te ela bo ra da pe los
ges to res do sis te ma, na for ma que vier a ser dis ci pli na da pela
AFPS.

SEÇÃO II

Da Sa ú de Ambi en tal

Art. 6º O con jun to de ações e ser vi ços re la ti vos à sa ú de
am bi en tal, pres ta do por ór gãos e en ti da des pú bli cas fe de ra is, es -
ta du a is, d is tri ta is e mu ni ci pa is, cons ti tui o Sis te ma Na ci o nal de
Sa ú de Ambi en tal.

Pa rá gra fo úni co. Para fins do dis pos to nes ta me di da pro vi só -
ria, en ten de-se por sa ú de am bi en tal o co nhe ci men to, a pre ven ção e 
o con tro le dos pro ces sos, in fluên ci as e fa to res fí si cos, quí mi cos e bi -
o ló gi cos que exer çam ou pos sam exer cer, di re ta ou in di re ta men te,
efe i to so bre a sa ú de hu ma na, em es pe ci al na que les re la ci o na dos a:

a) sa ne a men to para con tro le de agra vos à sa ú de;



b) con ta mi nan tes am bi en ta is;

c) me lho ri as ha bi ta ci o na is para con tro le de agra -
vos à sa ú de;

d) qua li da de da água para con su mo hu ma no;

e) de sas tres na tu ra is e aci den tes com pro du tos
pe ri go sos;

f) ve to res, re ser va tó ri os e hos pe de i ros; e

g) ani ma is pe ço nhen tos.

Art. 7º Com pe te à União no âm bi to do Sis te ma
Na ci o nal de Sa ú de Ambi en tal:

I – de fi nir a po lí ti ca na ci o nal de sa ú de am bi en tal;

II – or ga ni zar, nor ma ti zar e ge rir o Sis te ma Na ci -
o nal de Sa ú de Ambi en tal;

III – de fi nir, nor ma ti zar e co or de nar o Sis te ma
Na ci o nal de La bo ra tó ri os de Sa ú de Pú bli ca nos as pec -
tos re la ti vos à sa ú de am bi en tal;

IV – exe cu tar ações de sa ú de am bi en tal em cir cuns tân ci as 
es pe ci a is de ris co, na ocor rên cia de agra vos inu si ta dos à sa ú de
que su plan tem a ca pa ci da de de res pos ta do ní vel es ta du al do
Sis te ma Úni co de Sa ú de – SUS, ou que re pre sen tem ris co de
dis se mi na ção na ci o nal.

Art. 8º As com pe tên ci as da União, pre vis tas no ar ti go an te -
ri or, se rão exe cu ta das:

I – pelo Mi nis té rio da Sa ú de no que se re fe re à for mu la ção 
da po lí ti ca de sa ú de am bi en tal, bem como do acom pa nha men to
e ava li a ção do Sis te ma Na ci o nal de Sa ú de Ambi en tal;

II – pela Agên cia Fe de ral de Pro te ção à Sa ú de – AFPS,
con for me es ta be le ci do nes ta me di da pro vi só ria.

Art. 9º Com pe te aos Esta dos, Dis tri to Fe de ral e Mu ni cí pi os 
a ges tão, res pec ti va men te, do com po nen te es ta du al, dis tri tal e
mu ni ci pal do Sis te ma Na ci o nal de Sa ú de Ambi en tal, con for me
de fi ni do em re gu la men to.

Pa rá gra fo úni co. Os Esta dos, Dis tri to Fe de ral e Mu ni cí pi os, 
as sim como as en ti da des pri va das que atu em na área de sa ú de
for ne ce rão as in for ma ções per ti nen tes ao Sis te ma Na ci o nal de
Sa ú de Ambi en tal na for ma e pe ri o di ci da de es ta be le ci dos pela
AFPS.

Art. 10. As ações de sen vol vi das no âm bi to do Sis te ma Na -
ci o nal de Sa ú de Ambi en tal se rão de sen vol vi das de acor do com
pro gra ma ção pac tu a da in te gra da, a ser pe ri o di ca men te ela bo ra -
da pe los ges to res do Sis te ma, na for ma que vier a ser dis ci pli na -
da pela AFPS.

SEÇÃO III

De Sa ú de Indí ge na

Art. 11. O con jun to de ações e ser vi ços de sa ú de re la ti vos
ao aten di men to às po pu la ções in dí ge nas, in te gra das ao Sis te ma
Úni co de Sa ú de – SUS, e ob ser va das as dis po si ções con ti das na 
Lei nº 9.836, de 23 de se tem bro de 1999, cons ti tui o Sis te ma de
Sa ú de Indí ge na.

Art. 12. Com pe te à União no âm bi to do Sis te ma de Sa ú de
Indí ge na:

I – de fi nir a po lí ti ca na ci o nal de sa ú de in dí ge na;

II  – or ga ni zar, nor ma ti zar e ge rir o Sis te ma de Sa ú de Indí -
ge na;

III – fi nan ci ar, com re cur sos pró pri os, e exe cu tar as ações
de sa ú de in dí ge na.

Pa rá gra fo úni co. Os Esta dos, o Dis tri to Fe de ral, os Mu ni cí -
pi os, bem como ou tras ins ti tu i ções go ver na men ta is e não-go ver -
na men ta is po de rão atu ar con jun ta men te no fi nan ci a men to e exe -
cu ção das ações de sa ú de in dí ge na.

Art. 13. As com pe tên ci as da União, pre vis tas no ar ti go an -
te ri or, se rão exe cu ta das:

I – pelo Mi nis té rio da Sa ú de no que se re fe re à for mu la ção 
da po li ti ca de sa ú de in dí ge na. bem como do acom pa nha men to e
ava li a ção do Sis te ma de Sa ú de Indí ge na;

II – pela Agên cia Fe de ral de Pro te ção à Sa ú de – AFPS.
con for me es ta be le ci do nes ta me di da pro vi só ria.

Art. 14. As ações de sa ú de in dí ge na se rão de sen vol vi das
de acor do com pro gra ma ção a ser pe ri o di ca men te ela bo ra da
pela AFPS, na for ma es ta be le ci da em re gu la men to.

CAPITULO II
Da Agên cia Fe de ral de Pro te ção à Sa ú de

SEÇÃO I

Da Cri a ção

Art. 15. Fica cri a da a Agên cia Fe de ral de Pro te ção à Sa ú -
de – AFPS, au tar quia sob o re gi me es pe ci al, vin cu la da ao Mi nis -
té rio da Sa ú de, com sede e foro no Dis tri to Fe de ral, pra zo de du -
ra ção in de ter mi na do e atu a ção em todo o ter ri tó rio na ci o nal.

Pa rá gra fo úni co. A na tu re za de au tar quia es pe ci al con fe ri -
da à AFPS é ca rac te ri za da por au to no mia ad mi nis tra ti va, fi nan ce -
i ra, pa tri mo ni al e de ges tão de re cur sos hu ma nos, bem como au -
to no mia nas suas de ci sões téc ni cas.

Art. 16. Ca be rá ao Po der Exe cu ti vo ins ta lar a AFPS, de -
ven do o seu re gu la men to, apro va do por de cre to do Pre si den te da 
Re pú bli ca, fi xar-lhe a es tru tu ra or ga ni za ci o nal bá si ca.

Pa rá gra fo úni co. Cons ti tu í da a AFPS, com a pu bli ca ção de
seu re gi men to in ter no. fi ca rá a au tar quia, au to ma ti ca men te, in -
ves ti da no exer cí cio de suas com pe tên ci as.

Art. 17. A AFPS terá por fi na li da de ins ti tu ci o nal a pro mo -
ção e pro te ção à sa ú de, me di an te ações in te gra das de edu ca ção 
e de pre ven ção e con tro le de do en ças e ou tros agra vos à sa ú de,
bem como em aten di men to in te gral à sa ú de dos po vos in dí ge nas, 
com vis tas à me lho ria da qua li da de de vida da po pu la ção.

SEÇÃO II

Das Com pe tên ci as

SUBSEÇÃO I

Da Área de Epi de mi o lo gia

Art. 18. As com pe tên ci as da AFPS na área de Epi de mi o lo -
gia são:

I – pro por a po lí ti ca na ci o nal de epi de mi o lo gia apli ca da à
sa ú de pú bli ca;

II – or ga ni zar, nor ma ti zar e ge rir o Sis te ma Na ci o nal de
Epi de mi o lo gia;

III – exer cer as com pe tên ci as e res pon sa bi li da des de au to -
ri da de sa ni tá ria fe de ral pre vis tas na Lei nº 6.259, de 30 de ou tu -
bro de 1975, e seu re gu la men to;

IV – exe cu tar as ações de epi de mi o lo gia, de for ma a com -
ple men tar a atu a ção dos es ta dos;

V – exe cu tar as ações de epi de mi o lo gia, de for ma su ple -
men tar, em ca rá ter ex cep ci o nal, quan do cons ta ta da in su fi ciên cia
da ação es ta du al;



VI – de fi nir as ati vi da des e pa râ me tros da pro gra ma ção
pac tu a da in te gra da para a área de epi de mi o lo gia apli ca da à sa ú -
de pú bli ca;

VII – pres tar as ses so ria téc ni ca a Esta dos, Dis tri to Fe de ral 
e, ex cep ci o nal men te, a Mu ni cí pi os;

VIII – par ti ci par no fi nan ci a men to das ações de epi de mi o -
lo gia, na for ma de fi ni da em re gu la men to;

IX – pro ver in su mos es tra té gi cos, na for ma de fi ni da em re -
gu la men to;

X – de fi nir as do en ças de no ti fi ca ção com pul só ria;
XI – de fi nir e ge rir os sis te mas de in for ma ção epi de mi o ló -

gi ca;
XII – ela bo rar e di vul gar aná li ses epi de mi o ló gi cas;
XIII – co or de nar e pro mo ver as ati vi da des de edu ca ção em 

sa ú de e mo bi li za ção so ci al, de abran gên cia na ci o nal e re gi o nal;
XIV – fo men tar, co or de nar e exe cu tar es tu dos e pes qui sas

apli ca das;
XV – exe cu tar, di re ta ou in di re ta men te, as ati vi da des de

epi de mi o lo gia, quan do di re ci o na das às po pu la ções in dí ge nas,
em ar ti cu la ção com os Esta dos, Dis tri to Fe de ral e Mu ni cí pi os;

XVI – fo men tar e exe cu tar pro gra mas de de sen vol vi men to
de re cur sos hu ma nos;

XVII – fo men tar a co o pe ra ção téc ni co-ci en ti fi ca na ci o nal e
in ter na ci o nal;

XVIII – su per vi si o nar, con tro lar e fis ca li zar a exe cu ção das
ações pre vis tas na pro gra ma ção pac tu a da in te gra da, in clu in do a
per ma nen te ava li a ção dos sis te mas es ta du a is de epi de mi o lo gia;

XIX – co or de nar e nor ma ti zar a Rede Na ci o nal de La bo ra -
tó ri os nos as pec tos re la ti vos à epi de mi o lo gia apli ca da à sa ú de
pú bli ca;

XX – co or de nar o Pro gra ma Na ci o nal de Imu ni za ções in -
clu in do a de fi ni ção das va ci nas obri ga tó ri as no Pais, as es tra té gi -
as e nor ma ti za ção téc ni ca so bre sua uti li za ção;

XXI – nor ma ti zar as ações de epi de mi o lo gia dos pos tos de 
en tra da no ter ri tó rio na ci o nal de pes so as, me i os de trans por te e
ou tros que pos sam oca si o nar ris cos à sa ú de da po pu la ção;

XXII – ela bo rar es tu dos epi de mi o ló gi cos para o es ta be le ci -
men to de pri o ri da des na alo ca ção de re cur sos e na ori en ta ção
pro gra má ti ca das ações e ser vi ços pú bli cos de sa ú de;

XXIII – re qui si tar su por te e os me i os ne ces sá ri os das For -
ças Arma das, Po li ci as Fe de ral, Ci vil e mi li tar, Cor po de Bom be i -
ros, De fe sa Ci vil e ou tras For ças Au xi li a res para con tro lar sur to
ou a ir rup ção de epi de mi as, bem como re qui si tar bens e ser vi ços
na for ma es ta be le ci da no art. 15, XIII, da Lei nº 8.080/90.

SUBSEÇÃO II

Da Área de Sa ú de Ambi en tal

Art. 19. As com pe tên ci as da AFPS na área de Sa ú de
Ambi en tal são:

I – pro por a Po lí ti ca Na ci o nal de Sa ú de Ambi en tal;

II – par ti ci par na for mu la cão e na im ple men ta ção das po lí -
ti cas de:

a) sa ne a men to;
b) con tro le das agres sões ao meio am bi en te, que in ter fi -

ram na sa ú de hu ma na;
III – or ga ni zar, nor ma ti zar e ge rir o Sis te ma Na ci o nal de

Sa ú de Ambi en tal;

IV – mo ni to rar a qua li da de de água para con su mo hu ma no 
pro ve ni en te de sis te mas de abas te ci men to pú bli co;

V – fo men tar o uso de tec no lo gi as apro pri a das de en ge -
nha ria de sa ú de pú bli ca para pre ven ção e con tro le de do en ças e
ou tros agra vos à sa ú de;

VI – exe cu tar as ações de sa ú de am bi en tal, de for ma a
com ple men tar a atu a ção dos es ta dos;

VII – exe cu tar as ações de sa ú de am bi en tal, de for ma su -
ple men tar, em ca rá ter ex cep ci o nal, quan do cons ta ta da in su fi ciên -
cia da ação es ta du al;

VIII – par ti ci par jun to a ou tros ór gãos e en ti da des na de fi -
ni ção de nor mas e me ca nis mos de con tro le que te nham re per -
cus são na sa ú de hu ma na;

IX – de fi nir as ati vi da des e pa râ me tros da pro gra ma ção
pac tu a da in te gra da para a área de sa ú de am bi en tal;

X – es ta be le cer e mo ni to rar os pa drões má xi mos ace i tá ve -
is ou per mi ti dos de ex po si ção a fa to res não bi o ló gi cos que oca si -
o nem ris cos à sa ú de hu ma na;

XII – pres tar as ses so ria téc ni ca a es ta dos, Dis tri to Fe de ral
e, ex cep ci o nal men te, a mu ni cí pi os;

XIII – par ti ci par no fi nan ci a men to das ações de Sa ú de
Ambi en tal, na for ma de fi ni da em Re gu la men to;

XIV – de fi nir e ge rir os sis te mas de in for ma ção em sa ú de
am bi en tal;

XV – ela bo rar e di vul gar aná li ses re la ti vas à área de sa ú de 
am bi en tal;

XVI – co or de nar e pro mo ver as ati vi da des de edu ca ção
em sa ú de e mo bi li za ção so ci al, de abran gên cia na ci o nal e re gi o -
nal;

XVII – fo men tar, co or de nar e exe cu tar es tu dos e pes qui sas 
apli ca das;

XVIII – fo men tar e exe cu tar pro gra mas de de sen vol vi men -
to de re cur sos hu ma nos;

XIX – fo men tar a co o pe ra ção téc ni co-ci en tí fi ca na ci o nal e
in ter na ci o nal;

XX – su per vi si o nar, con tro lar e fis ca li zar a exe cu ção das
ações pre vis tas na pro gra ma ção pac tu a da in te gra da, in clu in do a
per ma nen te ava li a ção dos sis te mas es ta du a is de sa ú de am bi en -
tal;

XXI – co or de nar e nor ma ti zar a Rede Na ci o nal de La bo ra -
tó ri os nos as pec tos re la ti vos à sa ú de am bi en tal;

XXII – nor ma ti zar a vi gi lân cia am bi en tal em sa ú de nos
pos tos de en tra da no ter ri tó rio na ci o nal de pes so as, me i os de
trans por te e ou tros que pos sam oca si o nar ris cos a sa ú de da po -
pu la ção; e

XXIII – par ti ci par do Con se lho Cu ra dor do Fun do de Ga -
ran tia do Tem po de Ser vi ço, do Con se lho Na ci o nal do Meio Ambi -
en te, do Con se lho Na ci o nal de Re cur sos Hí dri cos e ou tros co le gi -
a dos cuja atu a ção na área am bi en tal gere re fle xos na sa ú de hu -
ma na.

Sub se ção III

Da Área de Sa ú de Indí ge na

Art. 20. As com pe tên ci as da AFPS na área de Sa ú de Indí -
ge na são:

I – pro por a Po lí ti ca Na ci o nal de Sa ú de Indí ge na;

II – or ga ni zar, nor ma ti zar e ge rir o Sis te ma de Sa ú de Indí -
ge na, no âm bi to do Sis te ma Úni co de Sa ú de;

III – co or de nar, pro mo ver e exe cu tar, di re ta ou in di re ta -
men te, ações re la ti vas à pro mo ção, pro te ção e re cu pe ra ção da
sa ú de dos po vos in dí ge nas, se gun do as pe cu li a ri da des, o per fil



epi de mi o ló gi co e a con di ção sa ni tá ria de cada co mu ni da de, res -
pe i ta dos os as pec tos ét ni cos e cul tu ra is;

IV – pro ver o aten di men to in te gral à sa ú de dos po vos in dí -
ge nas;

V – par ti ci par jun to a ou tros ór gãos e en ti da des da de fi ni -
ção de nor mas e me ca nis mos de con tro le que te nham re per cus -
são na sa ú de in dí ge na;

VI – fo men tar e exe cu tar pro gra mas de de sen vol vi men to
de re cur sos hu ma nos;

VII – fo men tar a re a li za ção de es tu dos e pes qui sas apli ca -
das;

VIII – im plan tar e man ter sis te mas e ser vi ços de sa ne a -
men to;

IX – de fi nir e ge rir os sis te mas de in for ma ções em sa ú de
in dí ge na.

Se ção III
Da Estru tu ra Orga ni za ci o nal

Art. 21. A AFPS será cons ti tu í da por uma Di re to ria e de
uni da des es pe ci a li za das, de acor do com o re gi men to in ter no.

Pa rá gra fo úni co. A Agên cia con ta rá, ain da, com um Con se -
lho Con sul ti vo, na for ma dis pos ta em re gu la men to.

Art. 22. A AFPS será di ri gi da por um Pre si den te au xi li a do
por ou tros oito Di re to res a ele su bor di na dos.

Pa rá gra fo úni co. O Pre si den te e os Di re to res se rão bra si le -
i ros, de re pu ta ção ili ba da, e in di ca dos pelo Mi nis tro de Esta do da
Sa ú de e no me a dos pelo Pre si den te da Re pú bli ca.

Art. 23. Com pe te ao Pre si den te:
I – exer cer a ad mi nis tra ção da AFPS;

II – re pre sen tar le gal men te a AFPS;
III – no me ar ou exo ne rar ser vi do res;
IV – pro ver os car gos efe ti vos e co mis si o na dos;
V – exer cer o po der dis ci pli nar, nos ter mos da le gis la ção

em vi gor;

VI – pra ti car to dos os atos de ges tão ne ces sá ri os ao al -
can ce dos ob je ti vos da AFPS;

VII – as si nar con tra tos, con vê ni os e ins tru men tos si mi la -
res, bem como or de nar des pe sas;

VIII – edi tar nor mas de com pe tên cia da AFPS;
IX – pro por ao Mi nis tro de Esta do da Sa ú de as po lí ti cas e

di re tri zes go ver na men ta is des ti na das a per mi tir à Agên cia o cum -
pri men to de seus ob je ti vos;

X – de fi nir e apro var o re gi men to in ter no, a área de atu a -
ção das uni da des or ga ni za ci o na is e a es tru tu ra exe cu ti va da
AFPS;

XI – cum prir e fa zer cum prir as nor mas re la ti vas a epi de mi -
o lo gia apli ca da à sa ú de pú bli ca, à sa ú de am bi en tal e à sa ú de in -
dí ge na.

Se ção IV

Da Ges tão de Re cur sos Hu ma nos

Art. 24. A ges tão de re cur sos hu ma nos da AFPS ob ser va -
rá o dis pos to nos ar ti gos lº, 3º, 12 a 18, 21 a 24, 31, 33, 34, 37 e
Pa rá gra fo úni co do art. 2º, da Lei nº 9.986, de 18 de ju lho de 2000 
e nas dis po si ções cons tan tes des ta Me di da Pro vi só ria.

Art. 25. Fi cam cri a dos, para exer cí cio ex clu si vo na AFPS,
os em pre gos pú bli cos de ní vel su pe ri or de Espe ci a lis ta de Sa ú de
Pú bli ca e de ní vel mé dio de Téc ni co de Sa ú de Pú bli ca, os car gos 

efe ti vos de ní vel su pe ri or de Pro cu ra dor, os car gos Co mis si o na -
dos de Di re ção – CD, de Ge rên cia Exe cu ti va – CGE, de Asses so -
ria – CA e de Assis tên cia – CAS, e os car gos Co mis si o na dos
Téc ni cos, cons tan tes dos Ane xos I e II.

Pa rá gra fo úni co. O Re gu la men to dis po rá so bre as atri bu i -
ções es pe cí fi cas, a es tru tu ra ção, a clas si fi ca ção e o res pec ti vo
sa lá rio dos em pre gos pú bli cos de que tra ta o ca put, res pe i ta dos
os li mi tes re mu ne ra tó ri os de fi ni dos no Ane xo I.

Art. 26. Fica cri a do Qu a dro de Pes so al Espe cí fi co des ti na -
do a ab sor ver, se gun do quan ti ta ti vos e cri té ri os de fi ni dos pela
AFPS, par te dos ser vi do res per ten cen tes ao qua dro de pes so al:

I – da Fun da ção Na ci o nal de Sa ú de – FUNASA;

II – do Mi nis té rio da Sa ú de e seus ór gãos e en ti da des vin -
cu la das que es ta vam em exer cí cio na Fu na sa em 31 de de zem -
bro de 2000.

§ 1º A soma dos car gos do Qu a dro a que se re fe re este
ar ti go não po de rá ex ce der ao nú me ro de em pre gos que fo rem fi -
xa dos para o Qu a dro de Pes so al Efe ti vo, cons tan te do Ane xo I.

§ 2º O Qu a dro de que tra ta o ca put des te ar ti go têm ca rá -
ter tem po rá rio, ex tin guin do-se as va gas ne les alo ca das, a me di da 
que ocor re rem va cân ci as.

§ 3º À me di da que fo rem ex tin tos os car gos do Qu a dro de
que tra ta este ar ti go, e fa cul ta do à Agên cia o pre en chi men to de
em pre gos de pes so al con cur sa do para o Qu a dro de Pes so al Efe -
ti vo.

§ 4º Se o quan ti ta ti vo de car gos do Qu a dro de que tra ta
este ar ti go for in fe ri or ao Qu a dro de Pes so al Efe ti vo, é fa cul ta da à 
Agên cia a re a li za ção de con cur so para pre en chi men to dos em -
pre gos, até o li mi te da di fe ren ça apu ra da.

§ 5º O in gres so no Qu a dro de Pes so al Espe cí fi co será efe -
tu a do por re dis tri bu i ção.

§ 6º Os ser vi do res do Qu a dro de Pes so al Espe cí fi co po de -
rão ser re dis tri bu í dos para ou tros ór gãos e en ti da des da Admi nis -
tra ção Pú bli ca Fe de ral ou ce di dos nos ter mos da le gis la ção do
Sis te ma Úni co de Sa ú de.

§ 7º Os ser vi do res da Fu na sa não apro ve i ta dos na for ma
es ta be le ci da nes te ar ti go se rão re dis tri bu í dos para o qua dro de
pes so al do Mi nis té rio da Sa ú de.

Art. 27. A re mu ne ra ção dos ser vi do res per ten cen tes ao
Qu a dro de Pes so al Espe cí fi co re dis tri bu í dos para a AFPS, na for -
ma es ta be le ci da no ar ti go an te ri or, será

com ple men ta da, con for me de fi ni do em Re gu la men to, ob -
ser va da a ta be la sa la ri al de que tra ta o pa rá gra fo úni co do art. 25.

Pa rá gra fo úni co. A com ple men ta ção de que tra ta o ca put
des te ar ti go será con si de ra da van ta gem pes so al no mi nal men te
iden ti fi ca da e não in te gra rá os pro ven tos da apo sen ta do ria.

CAPÍTULO III

Do Con tra to de Ges tão

Art. 28. A ad mi nis tra ção da AFPS ob ser va rá con tra to de
ges tão, apre ci a do pelo seu Con se lho Con sul ti vo e fir ma do en tre
seu Pre si den te e os Mi nis tros de Esta do da Sa ú de e do Pla ne ja -
men to, Orça men to e Ges tão, no pra zo má xi mo de cen to e vin te
dias se guin tes à de sig na ção do Pre si den te da Agên cia.

Pa rá gra fo úni co. O con tra to de ges tão es ta be le ce rá os pa -
râ me tros para a ad mi nis tra ção in ter na da AFPS, as sim como os
in di ca do res que per mi tam ava li ar, ob je ti va men te, a sua atu a ção
ad mi nis tra ti va e o seu de sem pe nho.



CAPÍTULO IV
Do Pa tri mô nio, das Re ce i tas e da 

Ges tão Fi nan ce i ra

Art. 29. Cons ti tu em pa tri mô nio da AFPS os bens e di re i tos
de sua pro pri e da de, os que lhe fo rem con fe ri dos ou os que ve nha 
a ad qui rir ou in cor po rar.

Art. 30. Cons ti tu em re ce i tas da AFPS:

I – as do ta ções con sig na das no Orça men to-Ge ral da
União, cré di tos adi ci o na is, trans fe rên ci as e re pas ses que lhe fo -
rem con fe ri dos;

II – os re cur sos pro ve ni en tes de con vê ni os, acor dos ou
con tra tos ce le bra dos com en ti da des ou or ga nis mos na ci o na is e
in ter na ci o na is;

III – as do a ções, le ga dos, sub ven ções e ou tros re cur sos
que lhe fo rem des ti na dos;

IV – os va lo res apu ra dos na ven da ou alu guel de bens mo -
ve is e imó ve is de sua pro pri e da de.

V – o pro du to da ven da de pu bli ca ções, ma te ri al téc ni co,
da dos e in for ma ções;

VI – os va lo res apu ra dos em apli ca ções no mer ca do fi nan -
ce i ro das re ce i tas pre vis tas nes te ar ti go;

VII – a re tri bu i ção por ser vi ços de qual quer na tu re za pres -
ta das a ter ce i ros;

VIII – qua is quer ou tros in gres sos não es pe ci fi ca dos nos in -
ci sos I a VII des te ar ti go.

Pa rá gra fo úni co. Os re cur sos pre vis tos nos in ci sos II a VIII
des te ar ti go se rão cre di ta dos di re ta men te a AFPS.

CAPÍTULO V

Da Emer gên cia Epi de mi o ló gi ca

Art. 31. Para efe i to do dis pos to nes ta Me di da Pro vi só ria,
en ten de-se por Emer gên cia Epi de mi o ló gi ca, a ocor rên cia de ca -
sos de do en ças ou de ou tros agra vos inu si ta dos de eti o lo gia co -
nhe ci da ou des co nhe ci da, de alto grau de trans mis si bi li da de, pa -
to ge ni ci da de e le ta li da de, as sim como os ca sos de ter ro rís mo bi -
o ló gi co.

Art. 32. Com pe te ao Mi nis tro de Esta do da Sa ú de, por pro -
pos ta do Pre si den te da AFPS, de cla rar o Esta do de Qu a ren te na
Fe de ral em ca sos de Emer gên cia Epi de mi o ló gi ca.

Pa rá gra fo úni co. O Esta do de Qu a ren te na Fe de ral terá pra -
zo e área de abran gên cia de fi ni dos, po den do, se ne ces sá rio, se -
rem es ten di dos.

Art. 33. Com pe te ao Pre si den te da AFPS, du ran te a vi gên -
cia do Esta do de Emer gên cia Epi de mi o ló gi ca:

I – dis por so bre o iso la men to de in di ví du os, ani ma is e co -
mu ni da des em si tu a ção de ris co;

II – dis por so bre a in ter di ção de áre as ge o grá fi cas ou me i -
os de trans por te;

III – de ter mi nar o acom pa nha men to mé di co de in dí ví du os
e a ne ces si da de des tes se re por ta rem, pe ri o di ca men te, a au to ri -
da de de epi de mi o lo gia;

Art. 34. A AFPS im ple men ta rá e man te rá uni da de de res -
pos ta rá pi da as emer gên ci as epi de mi o ló gi cas.

§ 1º A uni da de re fe ri da no ca put de ve rá ter ca pa ci ta ção
téc ni ca e ci en tí fi ca, de tec no lo gia, de mo bi li da de e de equi pa -
men tos ade qua dos a sua mis são para pron to em pre go em todo
ter ri tó rio na ci o nal.

§ 2º Mi li ta res do Exér ci to, da Ma ri nha e da Ae ro náu ti ca po -
de rão ser des ta ca dos para com por a uni da de re fe ri da no ca put,
por so li ci ta ção do Pre si den te da AFPS.

Art. 35. Para to dos efe i tos, con si de ra-se Esta do de Qu a -
ren te na Fe de ral como es ta do de ca la mi da de pú bli ca.

CAPÍTULO VI

Das Dis po si ções Tran si tó ri as

Se ção I

Da Con tra ta ção Tem po rá ria

Art. 36. Nos ter mos do in ci so IX do art. 37 da Cons ti tu i ção
Fe de ral, é a AFPS au to ri za da a efe tu ar con tra ta ção tem po rá ria
por pra zo não ex ce den te a trin ta e seis me ses, a con tar de sua
ins ta la ção.

§ 1º Para os fins do dis pos to no ca put des te ar ti go, são
con si de ra das ne ces si da des tem po rá ri as de ex cep ci o nal in te res se 
pú bli co as ati vi da des re la ti vas à im ple men ta ção, ao acom pa nha -
men to e à ava li a ção de ati vi da des, pro je tos e pro gra mas de ca rá -
ter flna lís ti co na área de com pe tên cia da AFPS, su por te ad mi nis -
tra ti vo e ju rí di co im pres cin dí ve is à im plan ta ção da Agên cia.

§ 2º A con tra ta ção de pes so al tem po rá rio po de rá ser efe ti -
va da à vis ta de no tó ria ca pa ci da de téc ni ca ou ci en tí fi ca do pro fis -
si o nal, me di an te aná li se do cur ri cu lum vi tae.

§ 3º As con tra ta ções tem po rá ri as se rão fe i tas por tem po
de ter mi na do e ob ser va do o pra zo má xi mo de doze me ses, po -
den do ser pror ro ga das des de que sua du ra ção não ul tra pas se o
ter mo fi nal da au to ri za ção de que tra ta o ca put.

§ 4º A re mu ne ra ção do pes so al con tra ta do tem po ra ri a -
men te terá como re fe rên cia va lo res de fi ni dos em ato con jun to da
AFPS e do ór gão cen tral do Sis te ma de Pes so al Ci vil da Admi nis -
tra ção Fe de ral.

§ 5º As con tra ta ções so men te po de rão ser fe i tas com ob -
ser vân cia da do ta ção or ça men tá ria es pe cí fi ca e me di an te pré via
au to ri za ção do Mi nis tro de Esta do do Pla ne ja men to, Orça men to e 
Ges tão e do Mi nis tro de Esta do da Sa ú de, con for me es ta be le ci do 
em re gu la men to e ob ser va do o li mi te de que tra ta o art. 19 da Lei 
nº 9.986/00.

Art. 37. E pro i bi da a con tra ta ção, nos ter mos do ar ti go an -
te ri or, de ser vi do res ati vos da Admi n is tra ção di re ta ou in di re ta da
União, dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os, bem
como de em pre ga dos ou ser vi do res de suas sub si diá ri as e con -
tro la das.

Pa rá gra fo úni co. Sem pre ju í zo da nu li da de do con tra to, a
in fra ção do dis pos to nes te ar ti go im por ta rá res pon sa bi li da de ad -
mi nis tra ti va da au to ri da de con tra tan te e do con tra ta do, in clu si ve,
se for o caso, so li da ri e da de quan to à de vo lu ção dos va lo res pa -
gos ao con tra ta do.

Art. 38. O pes so al con tra ta do na for ma es ta be le ci da nes ta
Se ção não po de rá:

I – re ce ber atri bu i ções, fun ções ou en car gos não pre vis tos
no res pec ti vo con tra to;

II – ser no me a do ou de sig na do, ain da que a tí tu lo pre cá rio
ou em subs ti tu i ção, para o exer cí cio de car go em co mis são ou
fun ção de con fi an ça;

Pa rá gra fo úni co. A inob ser vân cia do dis pos to nes te ar ti go
im por ta rá na res ci são do con tra to, sem pre ju í zo da res pon sa bi li -
da de ad m i nis tra ti va das au to ri da des en vol vi das na trans gres são.

Art. 39. As in fra ções dis ci pli na res atri bu í das ao pes so al
con tra ta do na for ma es ta be le ci da nes ta Se ção se rão apu ra das



me di an te sin di cân cia, con clu í da no pra zo de trin ta dias e as se gu -
ra da am pla de fe sa

Art. 40. Apli ca-se ao pes so al con tra ta do na for ma es ta be le -
ci da nes ta Se ção o dis pos to na Lei nº 8.647, de 13 de abril de
1993 e no art. 11 da Lei nº 8.745, de 9 de de zem bro de 1993.

Art. 41. O con tra to fir ma do na for ma es ta be le ci da nes ta
Se ção ex tin guir-se-á, sem di re i to a in de ni za ções:

I – pelo tér mi no do pra zo con tra tu al;
II – por ini ci a ti va do con tra ta do.

§ 1º A ex tin ção do con tra to, nos ca sos do in ci so II, será co -
mu ni ca da com a an te ce dên cia mí ni ma de trin ta dias.

§ 2º A ex tin ção do con tra to, por ini ci a ti va do ór gão ou en ti -
da de con tra tan te, de cor ren te de con ve niên cia ad mi nis tra ti va, im -
por ta rá no pa ga men to ao con tra ta do de in de ni za ção cor res pon -
den te à me ta de do que lhe ca be ria re fe ren te ao res tan te do con -
tra to.

Art. 42. O tem po de ser vi ço pres ta do em vir tu de de con tra -
ta ção na for ma es ta be le ci da nes ta Se ção será con ta do para to -
dos os efe i tos.

Se ção II

Do in ven tá rio

Art. 43. Cons ti tu í da a AFPS, com a pu bli ca ção de seu re gi -
men to in ter no pelo Pre si den te da Agên cia, fi ca rá a Au tar quia, au -
to ma ti ca men te, in ves ti da no exer cí cio de suas atri bu i ções, e ex -
tin ta a Fun da ção Na ci o nal de Sa ú de – FUNASA.

§ 1º Os bens mó ve is e imó ve is da Fu na sa se rão trans fe ri -
dos para a AFPS, fa cul ta do ao Po der Exe cu ti vo, após in ven tá rio
su per vi si o na do pela Agên cia, ali e nar o ex ce den te ou doá-lo aos
Esta dos, ao Dis tri to Fe de ral ou aos Mu ni cí pi os;

§ 2º Fica trans fe ri da a res pon sa bi li da de pelo pa ga men to
de:

a) ina ti vos e pen si o nis tas da ex tin ta Fun da ção Na ci o nal de 
Sa ú de ao Mi nis té rio da Sa ú de;

b) ser vi do res ati vos da Fun da ção Na ci o nal de Sa ú de à
AFPS. 

Art. 44. É o Po der Exe cu ti vo au to ri za do a:

I – trans fe rir para a AFPS o acer vo téc ni co e do cu men tal,
as obri ga ções, os di re i tos e as re ce i tas da Fun da ção Na ci o nal de
Sa ú de, ne ces sá ri os ao de sem pe nho de suas fun ções;

II  – re ma ne jar, trans fe rir ou uti li zar os sal dos or ça men tá ri -
os da Fun da ção Na ci o nal de Sa ú de para a AFPS, ob ser va dos os
mes mos sub pro je tos, su ba ti vi da des e gru pos de des pe sas pre -
vis tos na Lei Orça men tá ria em vi gor;

III – su bro gar con tra tos ou par ce las des tes re la ti vos à ma -
nu ten ção, ins ta la ção e fun ci o na men to da AFPS.

CAPÍTULO VI

Das Dis po si ções Fi na is

Art. 45. A AFPS po de rá con tra tar es pe ci a lis tas para a exe -
cu ção de tra ba lhos nas áre as téc ni ca, ci en tí fi ca, ad mi nis tra ti va,
eco nô mi ca e ju rí di ca, por pro je tos ou pra zos li mi ta dos, ob ser va da 
a le gis la ção em vi gor.

Art. 46. A Agên cia po de rá re qui si tar, com ônus e para ocu -
pa ção de car gos co mis si o na dos, ser vi do res e em pre ga dos de ór -
gãos e en ti da des in te gran tes da Admi nis tra ção Pú bli ca Fe de ral.

Art. 47. A AFPS po de rá re qui si tar, com ônus, ser vi do res da 
ex tin ta Fu na sa e du ran te os pri me i ros trin ta e seis me ses sub se -

qüen tes à sua ins ta la ção, ser vi do res de ór gãos e en ti da des pú bli -
cos, in de pen den te men te da fun ção ou ati vi da de a ser exer ci da.

§ 1º A AFPS po de rá com ple men tar a re mu ne ra ção do ser -
vi dor ou em pre ga do re qui si ta do, até o Li mi te da re mu ne ra ção do
car go efe ti vo ou em pre go ocu pa do no ór gão ou na en ti da de de
ori gem, quan do a re qui si ção im pli car re du ção des sa re mu ne ra -
ção;

§ 2º As dis po si ções con ti das nos ar ti gos 26 e 27 des ta Me -
di da Pro v i só ria, não se apli cam às re qui si ções efe tu a das com
base nes te ar ti go.

Art. 48. Os ocu pan tes dos car gos efe ti vos de ní vel su pe ri or 
das car re i ras de Pes qui sa em Ciên cia e Tec no lo gia, de De sen vol -
vi men to Tec no ló gi co e de Ges tão, Pla ne ja men to e Infra-Estru tu ra
em Ciên cia e Tec no lo gia, cri a das pela Lei nº 8.691, de 28 de ju lho 
de 1993, quan do no exer cí cio de ati vi da des ine ren tes às res pec ti -
vas atri bu i ções na Agên cia, fa zem jus à Gra ti fi ca ção de De sem -
pe nho de Ati vi da de de Ciên cia e Tec no lo gia – GDCT, cri a da pela
Lei nº 9.638, de 20 de maio de 1998.

§ 1º A gra ti fi ca ção re fe ri da no ca put  tam bém será de vi da
aos ocu pan tes dos car gos efe ti vos de ní vel in ter me diá rio da car -
re i ra de De sen vol vi men to Tec no ló gi co em exer cí cio de ati vi da des
ine ren tes às suas atri bu i ções na Agên cia.

§ 2º A Gra ti fi ca ção de De sem pe nho de Ati vi da de de Ciên -
cia e Tec no lo gia – GDCT, para os ocu pan tes dos car gos efe ti vos
de ní vel in ter me diá rio da car re i ra de Ges tão, Pla ne ja men to e
Infra-Estru tu ra em Ciên cia e Tec no lo gia, cri a da pela Lei nº 9.647,
de 26 de maio de 1998, será de vi da a es ses ser vi do res em exer -
cí cio de ati vi da des ine ren tes às atri bu i ções dos res pec ti vos car -
gos na Agên cia.

§ 3º Para fins de per cep ção das gra ti fi ca ções re fe ri das
nes te ar ti go se rão ob ser va dos os de ma is cri té ri os e re gras es ta -
be le ci dos na le gis la ção em vi gor.

Art. 49. Fi cam con va li da das, para efe i to de exer cí cio na
AFPS, as re qui si ções de ser vi do res efe tu a das pela ex tin ta Fun -
da ção Na ci o nal de Sa ú de.

Pa rá gra fo úni co. Os ser vi do res re qui si ta dos, quan do em
exer cí cio na AFPS fa rão jus a to dos os di re i tos e van ta gens, cal -
cu la dos com base nas mes mas re gras vá li das como se es ti ves -
sem em exer cí cio no or gão ce den te.

Art. 50 Po de rão ter exer cí cio na AFPS mi li ta res das For ças 
Arma das, a cri té rio do res pec ti vo Co man dan te de For ça, por so li -
ci ta ção do Pre si den te da Agên cia.

Pa rá gra fo úni co. Para fins de con ces são de van ta gens,
prer ro ga ti vas e pro mo ções, o pe río do em que o mi li tar se per ma -
ne cer na si tu a ção pre vis ta no ca put será con si de ra do para to dos
efe i tos como de efe ti vo exer cí cio mi li tar.

Art. 51. Apli ca-se à AFPS, após a as si na tu ra e en quan to
es ti ver vi gen do o con tra to de ges tão, as prer ro ga ti vas e fle xi bi li -
da des de ges tão pre vis tas em lei, re gu la men tos e atos nor ma ti -
vos para as Agên ci as Re gu la do ras.

Art. 52. Até que seja apro va do o Re gi men to Inter no da
AFPS fica man ti da a es tru tu ra, as com pe tên ci as, as atri bu i ções, a 
de no mi na ção das uni da des e a es pe ci fi ca ção dos res pec ti vos
car gos, da ex tin ta Fun da ção Na ci o nal de Sa ú de.

Art. 53. Esta Me di da Pro vi só ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Bra sí lia, de de 2001; 180º da Inde pen dên cia e 113º da Re -
pú bli ca. – FERNANDO HENRIQUE CARDOSO, José Ser ra,
Mar tus Ta va res.
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BrasÍ lia, 8 de mar ço de 2001

A Fun da ção Na ci o nal de Sa ú de – FUNASA cri a da por
meio da Lei nº 8.029, de 12 de abril de 1990, e re gu la men ta da
pelo De cre to nº 100, de 16 de abril de 1991, ba si ca men te a par tir
da fu são da Su pe rin ten dên cia de Cam pa nhas de Sa ú de Pú bli ca
– SUCAM e da Fun da ção Ser vi ços de Sa ú de Pú bli ca – FSESP,
que exer ci am, res pec ti va men te, den tre ou tras, as se guin tes ati vi -
da des:

a) con tro le de do en ças trans mi ti das por ve to res;

b) im plan ta cão e ope ra ção de uni da des de Sa ú -
de e de Sis te mas de Sa ne a men to; e

c) de sen vol vi men to de pes qui sas ope ra ci o na is e 
epi de mi o ló gi cas.

2. Além das com pe tên ci as ab sor vi das des ses ór gãos, tam -
bém ou tras per ti nen tes a áre as do Mi nis té rio da Sa ú de fo ram trans -
fe ri das à Fu na sa, como as da Se cre ta ria Na ci o nal de Ações Bá si -
cas de Sa ú de – SNABS e da Se cre ta ria Na ci o nal de Pro gra mas
Espe ci a is de Sa ú de – SNPES, con for me a se guir dis cri mi na do:

a) Pro gra ma Na ci o nal de Imu ni za ções;

b) Pla no de Erra di ca ção da Po li o mi e li te;

c) Pro gra ma Na ci o nal de Zo o no ses;

d) Sis te ma de Vi gi lân cia Epi de mi o ló gi ca;

e) Sis te ma de Infor ma ções so bre Mor ta li da de;

f) Sis te ma de La bo ra tó ri os de Sa ú de Pú bli ca;

g) Pro gra ma de Pne u mo lo gia Sa ni tá ria; e

h) Pro gra ma de Der ma to lo gia Sa ni tá ria.

3. Du ran te seus pri me i ros nove anos, a Fu na sa de sen vol -
veu suas ati vi da des de for ma cen tra li za da e pou co sis tê mi ca.
Esse pe río do ca rac te ri zou-se pelo de sen vol vi men to de ações
pon tu a is, se to ri a is e de sar ti cu la das. Essa re a li da de, ali a da às di -
fe ren ças cul tu ra is das or ga ni za ções que a ori gi na ram, di fi cul ta va
a sua in te gra ção ao Sis te ma Úni co de Sa ú de – SUS.

4. A fal ta de uma iden ti da de cul tu ral da Fu na sa, ali a da a
ine xis tên cia de uma po lí ti ca de re cur sos hu ma nos com pa tí vel
com as ati vi da des de sem pe nha das le vou, nes te pe río do, a uma
sé rie de con se qüên ci as pre ju di ci a is ao bom de sem pe nho das
ações ins ti tu ci o na is, den tre as qua is des ta ca mos:

a) pou ca in te gra ção en tre as ati vi da des de sen -
vol vi das pe los de par ta men tos da or ga ni za cão e es tes
com o Mi nis té rio da Sa ú de;

b) ba i xa in te ra ção en tre o ór gão cen tral da Fu -
na sa e suas uni da des des cen tra li za das (Co or de na ções 
Re gi o na is e ins ti tu tos de pes qui sa);

c) ine xis tên cia de cri té ri os téc ni cos para no me a -
ção de car gos nas uni da des des cen tra li za das;

d) qua dro de pes so al des mo ti va do e mal re mu -
ne ra do. Re cen te le van ta men to re a li za do pelo Mi nis té rio 
do Pla ne ja men to, Orça men to e Ges tão, re ve la que das
34 es ca las de ven ci men tos da ad mi nis tra ção pú bli ca
fe de ral a Fu na sa ocu pa a 32ª co lo ca ção. A fa i xa sa la ri -
al dos ser vi do res de ní vel su pe ri or va ria, em va lo res
bru tos, de um piso de R$733,83 ao má xi mo de
R$1.572,90;

e) trans fe rên cia a ou tras uni da des do Mi nis té rio
da Sa ú de de ati vi da des de pre ven ção e con tro le de al -
gu mas do en ças que de ve ri am es tar sob a res pon sa bi li -
da de da Fu na sa;

f) re sis tên cia de se to res da or ga ni za ção à sua
efe ti va in te gra ção ao Sis te ma Úni co de Sa ú de, ten do
como con se qüên cia o iso la men to da Fu na sa e a per -
sis tên cia na exe cu ção de ações de com pe tên cia de es -
ta dos e mu ni cí pi os:

g) au sên cia de de ci são po lí ti ca para in te gra ção
da Fu na sa ao SUS;

h) de te ri o ra ção da es tru tu ra ope ra ci o nal da ins ti -
tu i ção;

i) per da de efe ti vi da de das ações de sen vol vi das
pela or ga ni za ção; e

j) in ca pa ci da de do exer cí cio ple no de suas com -
pe tên ci as.

5. A par tir de 1999, por ori en ta ção do Exce len tís si mo Sr.
Mi nis tro de Esta do da Sa ú de, ini ci ou-se um pro ces so de re es tru -
tu ra ção da Fun da ção Na ci o nal de Sa ú de, quan do uma sé rie de
me di das fo ram ado ta das vi san do o re di re ci o na men to da or ga ni -
za ção, den tre as qua is des ta ca mos:

a) ela bo ra ção do Pla ne ja men to Estra té gi co da
ins ti tu i ção, com a de fi ni ção cla ra de sua mis são, de
seus ob je ti vos es tra té gi cos, suas po lí ti cas e di re tri zes;



b) for ta le ci men to da fun ção pla ne ja men to como
ins tru men to de ori en ta ção dos tra ba lhos da ins ti tu i ção,
ten do sido ela bo ra do e im ple men ta do o Pla no de Ação
1999/2000 com pos to de 27 ações, na sua ma i o ria de
ca rá ter es tru tu ran te, vi san do sua ade qua ção como ór -
gão ges tor fe de ral das ações de pre ven ção e con tro le
de do en ças;

c) es ta be le ci men to de cri té ri os téc ni cos de no -
me a ção para os car gos nas uni da des des cen tra li za das, 
res trin gin do sua ocu pa ção a ser vi do res da Fu na sa ou,
ex cep ci o nal men te, do Mi nis té rio da Sa ú de e de suas
en ti da des vin cu la das, com com pro va da ex pe riên cia
pro fis si o nal;

d) ma i or in te gra ção das ações de sen vol vi das
pe las di ver sas áre as da or ga ni za cão, com des ta que
para o es ta be le ci men to de cri té ri os epi de mi o ló gi cos
para alo ca ção de re cur sos, em es pe ci al na área de sa -
ne a men to, dan do ma i or efe ti vi da de as ações de pre -
ven ção e con tro le de do en ças;

e) pu bli ca ção do De cre to nº 3.450/00, que re or -
ga ni zou a Fu na sa di re ci o nan do-a ao cum pri men to de
sua mis são e atin gi men to dos ob je ti vos es tra té gi cos
es ta be le ci dos em seu Pla ne ja men to Estra té gi co;

f) efe ti va in te gra ção da Fu na sa ao Sis te ma Úni -
co de Sa ú de com a de fi ni cão for mal – Por ta ria MS nº
1.399/99 – das atri bu i ções dos três ní ve is de go ver no
na área de epi de mi o lo gia e con tro le de do en ças, bem
como a des cen tra li za ção, para es ta dos e mu ni cí pi os,
das ati vi da des pró pri as des ses ní ve is, até en tão de sen -
vol vi das pelo ní vel fe de ral;

g) de fi ni ção de fon te es tá vel e per ma nen te de fi -
nan ci a men to das acões de epi de mi o lo gia e con tro le de
do en ças sob a res pon sa bi li da de de es ta dos e mu ni cí pi -
os: e

h) con clu são do pro ces so de des cen tra li za ção
para es ta dos e mu ni cí pi os de 427 uni da des de sa ú de,
190 ofi ci nas de sa ne a men to e da res ci são de 250 con -
vê ni os para ad mi nis tra ção de ser vi ços au tô no mos de
água e es go to, pas san do os mes mos para a ad mi nis -
tra ção mu ni ci pal.

6. O pro ces so de des cen tra li za ção das ações de epi de mi o -
lo gia e con tro le de do en ças, ini ci a do em de zem bro/99 com a pu -
bli ca ção da Por ta ria MS nº  1.399/99, le vou a Fu na sa a ce der para 
es ta dos, Dis tri to Fe de ral e mu ni cí pi os a qua se to ta li da de dos
bens mó ve is e imó ve is, alo ca dos para exe cu ção da que las ações,
em to das as 27 Co or de na ções Re gi o na is e em 80 Dis tri tos Sa ni -
tá ri os.

7. Como re sul ta do des se pro ces so, a Fu na sa re du ziu o
quan ti ta ti vo de pes so al, efe ti vo e con tra ta do, em exer cí cio em
suas di ver sas Uni da des de 44.800 para 7.045 ser vi do res (re du -
ção de 84,3%), da se guin te for ma:

a) 25.400 ser vi do res ce di dos para es ta dos, Dis -
tri to Fe de ral e mu ni cí pi os, que vi nham atu an do nas
ações de con tro le de en de mi as;

b) 6.355 ser vi do res ce di dos aos mu ni cí pi os
onde a Fu na sa pos su ía uni da des de sa ú de, ofi ci nas de 
sa ne a men to e ad mi nis tra va os ser vi ços au tô no mos de
água e es go to; e

c) não re no va ção dos con tra tos tem po rá ri os de,
apro xi ma da men te, 6.000 pro fis si o na is que atu a vam na

exe cu ção de ati vi da des de con tro le de en de mi as no es -
ta do do Rio de Ja ne i ro e em sa ú de in dí ge na nos es ta -
dos de Ro ra i ma e Ama zo nas.

8. Em agos to de 1999, o Go ver no Fe de ral trans fe riu da
Fun da ção Na ci o nal do Índio – FUNAI para a Fu na sa, a res pon sa -
bi li da de pela exe cu ção das ações de pro mo ção, pro te ção e re cu -
pe ra ção da sa ú de de toda a po pu la ção in dí ge na, es ti ma da em
360 mil ín di os.

9. Con clu í da a eta pa ini ci al de re es tru tu ra ção da Fu na sa,
par ti mos ago ra, para o de sa fio ma i or de con so li dar de fi ni ti va men -
te sua mis são ins ti tu ci o nal de:

“ser uma agên cia de ex ce lên cia na pro mo ção e
pro te ção à sa ú de, me di an te ações in te gra das de edu -
ca ção e de pre ven ção e con tro le de do en ças e ou tros
agra vos à sa ú de, bem como em aten di men to in te gral à
sa ú de dos po vos in dí ge nas, com vis tas à me lho ria da
qua li da de de vida da po pu la ção. “

10. As me di das ad mi nis tra ti vas que po de ri am ser ado ta das 
no âm bi to de uma fun da ção pú bli ca fo ram im ple men ta das. No en -
tan to, ain da são ne ces sá ri as ou tras que pos sam me lho rar o pro -
ces so de ges tão e que pos si bi li tem a ex ce lên cia no aten di men to
às ne ces si da des da po pu la ção em re la ção a pro mo ção e pro te -
ção à sa ú de.

11. Assim, para a me lho ria do de sem pe nho do ges tor fe -
de ral dos Sis te mas Na ci o na is de Epi de mi o lo gia, de Sa ú de Ambi -
en tal e de Sa ú de Indí ge na, en ten de mos ne ces sá rio um novo mo -
de lo de or ga ni za ção. Este mo de lo é o de Agên cia Exe cu ti va, con -
for me pre co ni za do no Pla no Di re tor da Re for ma do Apa re lho do
Esta do, pos si bi li tan do a so lu ção ade qua da das se guin tes ques -
tões:

a) es tru tu ra ção de car re i ra pró pria com per fil e
re mu ne ra ção ade qua das ao de sem pe nho da mis são
ins ti tu ci o nal;

b) fle xi bi li za ção na con tra ta ção de pes so al;

c) mo de lo ge ren ci al ca rac te ri za do por ações vol -
ta das para re sul ta dos, for ma li za do por in ter mé dio de
con tra to de ges tão;

d) ma i or au to no mia e fle xi bi li da de de ges tão or -
ça men tá ria e fi nan ce i ra, de re cur sos hu ma nos, aqui si -
ção de bens e con tra ta ção de ser vi ços e de ade qua ção 
per ma nen te da es tru tu ra re gi men tal; e

e) ma i or agi li da de e me lhor ca pa ci da de de res -
pos ta na aqui si ção, ar ma ze na gem e dis tri bu i ção, com o 
ne ces sá rio con tro le de qua li da de, de in su mos es tra té -
gi cos, tais como: va ci nas, so ros, in se ti ci das e kits para
di ag nós ti co de do en ças, para su pri men to das ne ces si -
da des em todo o País.

12. A pro pos ta de cri a ção de uma úni ca Agên cia que ve -
nha as su mir a res pon sa bi li da de pelo pa pel de ges tor fe de ral dos
Sis te mas de Epi de mi o lo gia, de Sa ú de Ambi en tal e de Sa ú de
Indí ge na, im põe-se pe los se guin tes mo ti vos:

a) man ter sob um úni co co man do ins tru men tos
que pos si bi li tem a exe cu ção de ações in te gra das para
pre ven ção e con tro le de do en ças, in clu si ve em áre as
in dí ge nas;

b) as ações de sen vol vi das nas áre as de epi de -
mi o lo gia  sa ú de am bi en tal, vol ta das à pro mo cão da sa -
ú de e pre ven ção de do en ças ne ces si tam, em mu i tas si -
tu a ções, de in ter ven cões na área de sa ne a men to,
como por exem plo no con tro le da es quis tos so mo se,



có le ra, ma lá ria, den gue, do en ças di ar réi cas, fe bre ti fói -
de, den tre ou tras:

c) uti li za ção da atu al es tru tu ra das Co or de na -
ções Re gi o na is da Fu na sa, si tu a das nos 26 es ta dos,
bem como dos Cen tros e Insti tu to de pes qui sas para
ações jun to aos es ta dos e mu ni cí pi os, de as ses so ria
téc ni ca; acom pa nha men to da apli ca ção de re cur sos;
su per vi são e acom pa nha men to das ati vi da des de epi -
de mi o lo gia e con tro le de do en ças; e im ple men ta ção
das ações de sa ú de in dí ge na, nas três gran des áre as
de atu a ção (Epi de mi o lo gia, Sa ú de Ambi en tal e Sa ú de
Indí ge na); e

d) uti li za ção de uma úni ca es tru tu ra da área
meio, pos si bi li tan do a oti mi za ção dos re cur sos hu ma -
nos, lo gís ti cos e fi nan ce i ros.

13. Pe los mo ti vos apre sen ta dos, es ta mos pro pon do a edi -
ção de Me di da Pro vi só ria, em de cor rên cia da ur gên cia e re le vân -
cia para a sa ú de pú bli ca, cujo tex to con tem ple, den tre ou tros, os
se guin tes as pec tos:

a) es tru tu ra ção dos Sis te mas Na ci o na is de Epi -
de mi o lo gia, de Sa ú de Ambi en tal e de Sa ú de Indí ge na;

b) cri a ção da Agên cia Fe de ral de Pro te ção à Sa -
ú de, dan do con di ções efe ti vas ao ple no exer cí cio de to -
das as atri bu i cões fe de ra is dos re fe ri dos Sis te mas;

c) ins ti tu ci o na li za ção da pro gra ma ção pac tu a da
in te gra da, en tre os ges to res do Sis te ma Úni co de Sa ú -
de, como ins tru men to de pla ne ja men to e acom pa nha -
men to das me tas e ati vi da des nas áre as de epi de mi o -
lo gia e sa ú de am bi en tal;

d) di re ci o na men to das ações e ser vi ços de sa -
ne a men to para pre ven ção e con tro le de do en ças, com
base na si tu a ção epi de mi o ló gi ca do País;

e) ado ção de ins tru men tos ade qua dos para
en fren tar os atu a is pro ble mas de sa ú de pú bli ca e os
de sa fi os pos tos pelo fe nô me no mun di al de emer gên -
ci as e re e mer gên ci as de do en ças, ten do como um
dos ins tru men tos a ins ti tu i ção do Esta do de Qu a ren -
te na Fe de ral:

f) aper fe i ço a men to da ca pa ci da de de aná li se da
si tu a ção de sa ú de do país que sub si die o pro ces so de
to ma da de de ci sões, a hi e rar qui za ção de pri o ri da des e
ava li a ção do im pac to de po lí ti cas e pro gra mas de sa ú -
de;

g) cri a ção de car re i ra es pe cí fi ca da Agên cia,
com car gos de ní vel su pe ri or e mé dio e com o per fil e
re mu ne ra ção ade qua dos às suas atri bu i ções; e

h) es ta be le ci men to de con tra to de ges tão com
os Mi nis té ri os da Sa ú de e do Pla ne ja men to, Orça men -
to e Ges tão para pro gra ma ção, acom pa nha men to e
ava li a ção das ati vi da des de sen vol vi das e dos re sul ta -
dos al can ça dos.

14. Re a fir ma mos que o aten di men to a esta de man da é ur -
gen te e re le van te para a sa ú de pú bli ca do Bra sil, prin ci pal men te
pela ne ces si da de de pos su ir mos um ór gão ca pa ci ta do a res pon -
der ra pi da men te às emer gên ci as epi de mi o ló gi cas e em es pe ci al
nas se guin tes si tu a ções:

a) epi de mi as que ul tra pas sem os li mi tes de uma
uni da de fe de ra da;

b) epi de mi as de do en ças emer gen tes;

c) in tro du ção de ve tor e/ou agen te in fec ci o so er -
ra di ca do ou não exis ten te no país;

d) ex pan são de epi de mi as para áre as sem ocor -
rên ci as an te ri o res; e

e) en chen tes, se cas e ou tras ca la mi da des e/ou
de sas tres re le van tes em sa ú de pú bli ca, quan do de -
mons tra da a in su fi ciên cia da ação do mu ni cí pio e, ou
do es ta do.

15. Por fim, re gis trar nos que a con cre ti za ção das su ges -
tões ora pro pos tas mar ca rá, sem dú vi da, uma nova era na his tó -
ria da sa ú de pú bli ca do Bra sil.

Ge or ge Her mann Ro dol fo Tor min, Di re tor-Exe cu ti vo –
Jar bas Bar bo sa Sil va Jú ni or, Di re tor do Cen tro Na ci o nal de
Epi de mi o lo gia – Ubi ra tan Pe dro sa Mo re i ra, Di re tor de Sa ú de
Indí ge na – Cel so Ta deu de Aze ve do Sil ve i ra, Di re tor de
Admi nis tra ção – Sadi Cou ti nho Fi lho, Di re tor de Enge nha ria
de Sa ú de Pú bli ca – Anto nio Le o pol do Fro ta Ma ga lhães, Di -
re tor de Pla ne ja men to e De sen vol vi men to Insti tu ci o nal – Ma u -
ro Cé sar San ti a go Cha ves, Pro cu ra dor-Ge ral – Be ne di to
Orlan do Nava Cas tro, Au di tor-Ge ral – Már cia Be a triz Di ek -
mann Tur ca to, Che fe da Asses so ria de Co mu ni ca ção – João
San do lim, Che fe da Asses so ria Par la men tar – João Isma el
Ortu la ne Nar do to, Co or de na dor Re gi o nal do Espí ri to San to –
Ail ton Ro dri gues de Oli ve i ra, Co or de na dor Re gi o nal do Acre, 
Subs ti tu to – Edson Ri car do Per ti le, Co or de na dor Re gi o nal de
Mato Gros so, Subs ti tu to – Hé lio San te li ce, Co or de na dor Re gi -
o nal do Pa ra ná – Jô nia Fran co de Oli ve i ra, Co or de na do ra Re -
gi o nal do Rio de Ja ne i ro – Pa u lo Gil ber to Ma bí lia, Co or de na -
dor Re gi o nal do Rio Gran de do Sul – Mil ton Ta das hi Hi ra to re,
Co or de na dor Re gi o nal de San ta Ca ta ri na – José Antô nio de
Re sen de, Co or de na dor Re gi o nal de São Pa u lo – Fre de ri co
Car los de Car va lho So a res, Co or de na dor Re gi o nal de Mi nas
Ge ra is – Arol do Fer re i ra Gal vão, Co or de na dor Re gi o nal de
Mato Gros so do Sul – Jor ge Fer nan do Tra vas sos da Ro cha,
Di re tor do Insti tu to Evan dro Cha gas – José Au gus to Pe re i ra
Car ne i ro Mu niz, Di re tor do Cen tro Na ci o nal de Pri ma tas – Mi -
guel Aiub Hi jar, Di re tor do Cen tro de Re fe rên cia Pro fes sor Hé -
lio Fra ga – Ro gé rio Fi lo me no Ma cha do, Che fe de Ga bi ne te –
Hé lio Gon çal ves Cos ta, Che fe da Asses so ria Téc ni ca – Ma ria 
Rosa Bran dão Vi le la de Cas tro, Co or de na do ra Re gi o nal de
Ala go as – Ca ma li be de Fre i tas Ca ja ze i ra, Co or de na dor Re gi -

o nal da Ba hia – José Wel ling ton de Oli ve i ra Lima, Co or de na -
dor Re gi o nal do Ce a rá – José Ra i mun do da Cu nha Ma ce do,
Co or de na dor Re gi o nal do Ma ra nhão – José Joá cio de Ara ú jo
Mo ra is, Co or de na dor Re gi o nal da Pa ra í ba – Gi o va ni Sá vio de 
Andra da Oli ve i ra, Co or de na dor Re gi o nal de Per nam bu co –
Wil son Go mes Vi e i ra, Co or de na dor Re gi o nal do Pi a uí, Subs ti -
tu to – Síl via de Cas tro Ca val can ti, Co or de na do ra Re gi o nal do 
Rio Gran de do Nor te – Antô nio Evan dro Melo de Oli ve i ra,
Co or de na dor Re gi o nal do Ama zo nas – Pa u lo Alme i da Xa vi er,
Co or de na dor Re gi o nal do Ama pá – Jo si cle ne Mou ra Le i te,
Co or de na do ra Re gi o nal de Ron dô nia – Emma nu el de Sou za
Pa trí cio, Co or de na dor Re gi o nal do Pará – Ipo ju cam Car ne i ro
Cos ta, Co or de na dor Re gi o nal de Ro ra i ma, Subs ti tu to – Fé lix
Ta deu Cha ves, Co or de na dor Re gi o nal de To can tins – Rui
Edu ar do de Oli ve i ra, Co or de na dor Re gi o nal de Ser gi pe – Re -
gi nal do Pe i xo to Gu i ma rães, Co or de na dor Re gi o nal de Go iás.



Ofi cio nº 0128 GABPR/FUNASA

Bra sí lia, 12 de mar ço de 2001

A Sua Exce lên cia o Se nhor

José Ser ra

Mi nis tro de Esta do da Sa ú de

Bra sí lia – DF

Se nhor Mi nis tro,
Con for me en ten di men tos man ti dos com V. Exª, en ca mi -

nho, em ane xo, mi nu ta de Pro je to de Me di da Pro vi só ria re fe ren te
à pro pos ta de es tru tu ra ção dos Sis te mas Na ci o na is de Epi de mi o -
lo gia de Sa ú de Ambi en tal e de Sa ú de Indí ge na, bem como cri a -
ção da Agên cia Fe de ral de Pro te ção à Sa ú de.

2. A pro pos ta ora en ca mi nha da, fru to de am pla dis cus são
in ter na, re fle te a as pi ra ção de todo cor po di ri gen te da Fun da ção
Na ci o nal de Sa ú de, con for me con sig na do na Nota Téc ni ca ela bo -
ra da no úl ti mo dia 8-3, e as si na da, den tre ou tros, por to dos Di re -
to res e Co or de na do res Re gi o na is da FUNASA.

3. So li ci to a ado ção das pro vi dên cia ne ces sá ri as vi san do a 
aná li se da pro pos ta ora sub me ti do a Vos sa Exce lên cia e o seu
pos te ri or en ca mi nha men to ao Mi nis té rio do Pla ne ja men to, Orça -
men to e Ges tão.

Aten ci o sa men te, Ma u ro Ri car do Ma cha do Cos ta – Pre si -
den te.

PARECER CONJUR/MS/HC Nº 338/2001

 (SIPAR nº
 
25000.033928/2001-91)

Ref.:Ofí cio nº 217 GAB/PRE FUNASA

Inte res sa do:Fun da ção Na ci o nal de Sa ú de — FUNASA — MS.
Assun to: Pro je to de Me di da Pro vi só ria re fe ren te à pro pos ta de
es tru tu ra ção dos Sis te mas Na ci o na is de Epi de mi o lo gia, de Sa ú -
de Ambi en tal e de Sa ú de Indí ge na, bem como a cri a ção da
Agên cia Fe de ral de Pro te ção à Sa ú de – AFPS.

– Nota Téc ni ca s/nº de 8-3-2001 (as si na da por to dos os
Di re to res e Co or de na do res Re gi o na is da FUNASA).

– Pa re cer Téc ni co nº 178/01, de 4-4-01, da
PROJU/FUNASA.

Se nhor Con sul tor Ju rí di co,
Re tor na, o as sun to epi gra fa do, ago ra sob nova ver são, a

esta Con sul to ria, para re e xa me de pro je to de Me di da Pro vi só ria e 
res pec ti va Nota Téc ni ca, re fe ren te à pro pos ta de es tru tu ra ção
dos Sis te mas Na ci o na is de Epi de mi o lo gia, de Sa ú de Ambi en tal e 
de Sa ú de in dí ge na, e a cri a ção da Agên cia Fe de ral de Pro te ção
à Sa ú de.

Embo ra ain da não ve nha acom pa nha da de mi nu ta da
Expo si ção de Mo ti vos Inter mi nis te ri al, cabe sa li en tar-se que o re -
su mo do con tex to pro pos to na Me di da Pro vi só ria se en con tra no
bojo da Nota Téc ni ca (da ta da de 8 do cor ren te mês – as si na da
por to dos os Di re to res e Co or de na do res Re gi o na is da FUNASA)
onde – além das es pe ci fi ci da des para a de vi da es tru tu ra ção dos
Sis te mas Na ci o na is de Epi de mi o lo gia, de Sa ú de Ambi en tal e de
Sa ú de Indí ge na – en con tram-se, es pe ci al men te, ex pos tos os mo -
ti vos da cri a ção da Agên cia Fe de ral de Pro te ção à Sa ú de –
AFPS, bem como as ra zões de re le vân cia e ur gên cia que re co -
men dam a so lu ção pro pos ta.

Ao exa mi nar mos, de ta lha da men te, o con te ú do des sa Nota 
Téc ni ca s/nº, de 8-3-2001 da FUNASA, pa re ce-nos que, nes te

mo men to, pode até su prir, ou, no mí ni mo, vir a sub si di ar a pré-ci -
ta da EMI (ca ben do ser ela bo ra da, pos te ri or men te, con for me ex -
pli ci ta do no Avi so do Ti tu lar des ta Pas ta ao Mi nis tro do Pla ne ja -
men to, Orça men to e Ges tão).

De seu tur no, o Órgão Ju rí di co da FUNASA, após exa mi -
nar esta se gun da ver são, já exa rou sua ma ni fes ta ção to tal men te
fa vo rá vel em Pa re cer Téc ni co de fls 2, (nº 178/01, em 04 do cor -
ren te) PROJU/FUNASA, ou seja, ma ni fes tou-se no seu item 3,
pela ine xis tên cia de in cons ti tu ci o na li da des nos do cu men tos apre -
sen ta dos.

Em prin cí pio, o tex to da Me di da Pro vi só ria (sem su ges -
tões, no que per ti ne à sua ma té ria de or dem téc ni ca, pois não se
tra ta de as sun to ju rí di co) e da re fe ren ci a da Nota Téc ni ca (como
sub sí dio à Expo si ção de Mo ti vos Inter mi nis te ri al) sub exa mi ne,
en con tram-se re di gi dos em con for mi da de com a boa téc ni ca de
re da ção de atos nor ma ti vos, ten do sido nes te as pec to, ob ser va -
das as dis po si ções da Lei Com ple men tar nº 95, de 26 de fe ve re i -
ro de 1998, e do De cre to nº 2.954, de 29 de ja ne i ro de 1999.

Como na atu al ver são da mi nu ta da EMI da AFPS já fo ram 
pro ce di dos os ajus tes re da ci o na is an tes su ge ri dos) es co i ma das,
por tan to, al gu mas im pro pri e da des, in clu si ve as re da ci o na is –, so -
mos de opi nião, s.m.j, que já está em con di ções de ser en ca mi -
nha do o as sun to à Con sul to ria Ju rí di ca do Mi nis té rio do Pla ne ja -
men to, Orça men to e Ges tão – como ple i te a do no Ofí cio
GABPR/FUNASA ao Ti tu lar des ta Pas ta.

Em con clu são, es tan do a pre sen te pro pos ta de Me di da
Pro vi só ria, for mal men te ade qua da, sem eiva de in cons ti tu ci o na li -
da de ou de in ju ri di ci da de, não nos pa re cen do ha ver ob je ção ao
mé ri to, cabe-nos acom pa nhar o pro nun ci a men to da Pro cu ra do ria
da FUNASA, ma ni fes tan do-nos, pois, fa vo ra vel men te, à dis cus -
são da ma té ria, para o que se tor na ne ces sá rio, seu en vio ao Se -
nhor Mi nis tro Ti tu lar des ta Pas ta, para fins da as si na tu ra do de vi -
do Ofí cio, e em se gui da ser en vi a do todo o ex pe di en te ao Se nhor 
Mi nis tro de Esta do do Pla ne ja men to, Orça men to e Ges tão, para o 
sub se qüen te pros se gui men to até fi nal.

À con si de ra ção su pe ri or.
Bra sí lia, 4 de abril de 2001. – Hil de bran do Afon so Car ne -

i ro, Asses sor.
Des pa cho.
De acor do. Enca mi nhe-se o ex pe di en te ao Ga bi ne te do Mi -

nis tro, para as si na tu ra e pos te ri or re mes sa ao MPOG, como pro -
pos to.

Bra sí lia, 4 de abril de 2001. – Hé lio Gil Gra cin do, Con sul -
tor Ju rí di co

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Con ce do a pa la vra ao pró xi mo ora dor ins cri to, Se na -
dor Ca sil do Mal da ner, por ces são do Se na dor Ro nal -
do Cu nha Lima.

S. Exª dis põe de 20 mi nu tos.
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC.

Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor) – Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, en tre go
à Mesa o re sul ta do de um en con tro, no qual tive a
hon ra de re pre sen tar o Se na do Fe de ral jun to a Emba -
i xa da do Bra sil em Mos cou, na úl ti ma se ma na. 

Sr. Pre si den te, vale des ta car a par ti ci pa ção da
nos sa Emba i xa da, re pre sen ta da pela nos sa Emba i -



xa do ra Drª The re za Ma ria Ma cha do Qu in tel la, com im -
por ta do res de car nes – e aí des ta co não so men te os de
in te res se de San ta Ca ta ri na, mas do Bra sil in te i ro.

*Cum pre, por jus ti ça, des ta car o va li o so apo io
da di plo ma cia bra si le i ra ao even to, em es pe ci al a par -
ti ci pa ção da Asses so ria de Re la ções com o Con gres -
so e da Exmª Emba i xa do ra The re za Ma ria Ma cha do
Qu in tel la. Des de a fase de pre pa ra ção até o tér mi no
do en con tro, hou ve-se o Ita ma raty com to tal efi ciên cia 
e sen so pro fis si o nal, per mi tin do que dele ti rás se mos
o ma i or pro ve i to pos sí vel.

Pude cons ta tar, Sr. Pre si den te, da re u nião em
tela, in te res ses con ver gen tes: de par te do em pre sa ri -
a do rus so, im por tar car nes bra si le i ras em lar ga es ca -
la; de nos sa par te, abrir e ex pan dir, cada vez mais,
mer ca dos para os nos sos pro du tos. 

A par dis so cons ta tei que, pri me i ro, o em pre sá -
rio rus so quer ne go ci ar di re ta men te com o ex por ta dor 
bra si le i ro, sem a pre sen ça das in ter na ci o nal tra ding 
com pa ni es, cuja in ter me di a ção ter mi na por en ca re -
cer o pro du to im por ta do. Sr. Pre si den te e Srªs e Srs.
Se na do res, quer me pa re cer que tais in ter me diá ri os
aca bam por tu mul tu ar o pro ces so, ga nhan do em do -
bro do ex por ta dor e do im por ta dor. Se há, de um lado,
a von ta de de ven der e do ou tro o de se jo de com prar,
para que ser ve a fi gu ra do atra ves sa dor? Ape nas
para atra pa lhar, su po nho. 

Se gun do, os rus sos se que i xam de pos tu ra de
des con fi an ça por par te dos nos sos fri go rí fi cos, cons -
ta ta da quan do da vin da da mis são co mer ci al ao Bra sil 
– prin ci pal men te uma co mis são que es te ve em San ta
Ca ta ri na. Ale gam ter boas e só li das ga ran ti as para
nos ofe re cer, não se jus ti fi can do qual quer ati tu de pre -
con ce i tu o sa de nos sa par te. 

Uma ou ou tra ques tão de me nor peso será fa cil -
men te equa ci o na da, quem sabe até com a aju da dos
nos sos me i os di plo má ti cos e do Mi nis té rio de De sen -
vol vi men to da Indús tria e Co mér cio do Exte ri or. 

Sr. Pre si den te o fato pri mor di al, a meu ver, é que 
es ta mos em face de uma opor tu ni da de, tal vez úni ca,
de con so li dar mos nos sas re la ções co mer ci a is com a
Fe de ra ção Rus sa, da qual re sul ta rão ex pres si vos lu -
cros para nos sa ba lan ça co mer ci al. De ve mos nos mo -
ver com ce le ri da de e com pe tên cia para que não per -
ca mos essa chan ce. 

Ou tros sim, es tou en ca mi nhan do có pia des se
re la tó rio a re pre sen tan tes do se tor pro du ti vo na ci o nal
di re ta men te in te res sa do, em ca rá ter de sub sí dio.

São es sas al gu mas con si de ra ções que de se ja -
va fa zer, sem pre ju í zo de fu tu ras ava li a ções em re la -
ção a esse tema, por que é uma se qüên cia que te re -
mos, de ago ra em di an te, do Bra sil com o go ver no
rus so, prin ci pal men te no se tor da su i no cul tu ra e da
avi cul tu ra. Essa mis são, que es te ve em San ta Ca ta ri -
na, ma ni fes tou esse in te res se.

Sr. Pre si den te, ao en tre gar es tes do cu men tos à
Mesa, eu gos ta ria de des ta car dois fa to res im por tan -
tes jun to à Emba i xa da do Bra sil em Mos cou com os
im por ta do res de car ne do Bra sil e os com pra do res de 
lá, aque les que re pre sen tam esse se tor da eco no mia
e que aten dem ao mer ca do rus so: que eli mi ne mos os
in ter me diá ri os, pois eles não os que rem, ten do em
vis ta en ca re cer por de ma is o pro du to. As tra dings,
re pre sen tan tes de al gu mas em pre sas ame ri ca nas e
ou tras eu ro péi as, na in ter me di a ção dos mer ca dos
bra si le i ro e rus so au men tam o pre ço do pro du to em
até 20%, se gun do eles. Sr. Pre si den te, eles que rem
mais con fi an ça de nos sa par te em re la ção aos ne gó -
ci os bi la te ra is, além de nos ofe re cer ga ran ti as. Por -
tan to, cre io que de ve mos ne go ci ar di re ta men te com
eles para ba ra te ar mos o pre ço tan to na fon te como na 
co lo ca ção fi nal do pro du to no mer ca do.

Sr. Pre si den te, nós, bra si le i ros, pre ci sa mos ar -
ris car um pou co mais!

Por tan to, en ca mi nho esse re la tó rio à Mesa, de
cer to modo para pres tar con tas des sa mis são, e tam -
bém le var ao co nhe ci men to do go ver no ca ta ri nen se,
por meio do Se cre tá rio De pu ta do Ri car do Zon ta, com
quem con ver sei an tes. Le va rei esse re la tó rio tam bém
ao di re tor da as so ci a ção que re pre sen ta o se tor pro -
du ti vo de car nes do Bra sil, Dr. Fe li pe da Luz. 

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ha ve re -
mos de con ti nu ar acom pa nhan do es sas ne go ci a ções
- que são in te res san tes para nós e para os rus sos - e,
por ex ten são, fir mar mos, quem sabe, fu tu ras re la ções 
co mer ci a is com mais vi gor, o que nos aju da rá não so -
men te no cam po da eco no mia como, tam bém, for ta le -
ce rá nos sos la ços co mer ci a is, ge ran do, com isso,
mais ren da para nós bra si le i ros.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR CASILDO MALDANER EM
SEU PRONUNCIAMENTO, NOS TERMOS
DO ART. 210 DO REGIMENTO INTERNO.

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES

Para: Exce len tís si mo Se nhor Se na dor Ca sil do Mal de ner

Te le fo ne: (61)311-2141

Fax: (61) 323-4063

De: João Car los de Sou za Go mes, Emba i xa dor, Che fe da
Asses so ria de Re la ções com o Con gres so.

Fone: (61) 223-6244

Fax: (551) 322-9948

Data: 19-7-01

Se nhor Se na dor,

Trans mi to a  se guir para co nhe ci men to de Vos sa Exce lên -
cia teor de pro gra ma pre pa ra do pela Emba i xa da do Bra sil em
Mos cou para sua vi si ta.

“Dia 25 de Ju lho Qu ar ta-fe i ra



17h30 min – Encon tro com a Emba i xa do ra The re za Ma ria
Ma cha do Qu in tel la na Chan ce la ria.

Dia 26 de Ju lho Qu in ta-fe i ra

13h – Almo ço em sua na Re si dên cia com a pre sen ça de
au to ri da des do Mi nis té rio do De sen vol vi men to Eco nô mi co e Co -
mér cio do Mi nis té rio da Agri cul tu ra e da Chan ce la ria lo cal.

16h – Encon tro com re pre sen tan tes da “Mest Uni on” (en ti -
da de que con gre ga as in dús tri as pro ces sa do ras de Car nes da
Rús sia e a qual en vi ou re cen te men te mis são co mer ci al ao Esta -
do de San ta Ca ta ri na) e com em pre sá ri os do ramo no Se tor de
Pro mo ção Co mer ci al da Emba i xa da."

Apro ve i to a opor tu ni da de para re no var a Vos sa Exce lên cia 
os pro tes tos de mi nha ele va da es ti ma e alta con si de ra ção. –
João Car los de Sou za Go mes, Emba i xa dor, Che fe da Asses so -
ria de Re la ções com o Con gres so.

Par ti ci pan tes do en con tro en tre o Exce len tís si mo Se nhor 

Se na dor Ca sil do Mal da ner e im por ta do res rus sos de car nes

(Dia 26 de julho, às 16h00, na Residência da Embaixada)

1. Andre ev, Dmitry, Di re tor da Com pa nhia ”Ri nor“
2. Za kar yan, Ashot, Di re tor da Fir ma ”Food Olti Tra de“

3. Avde ev, Mik ha il, Di re tor da Com pa nhia ”Lar go“

4. Mik hay lov na, Ma ri na, Di re to ra Fi nan ce i ra da Fir ma ”Exi -
lon“

5. Tols tin ko va, Zara, Di re to ra da Fir ma ”Kro mex po“
6. Yats kin, Vik tor, Di re tor do Dep to. de Impor ta ção da Meat

Uni on
7. Alek san dro va, Ni nel, Di re to ra da Fir ma ”Agro te chin form“
8. Kuz net so va

Pontos de interesse brasileiro

– Ava li a ção da re cen te vi si ta ao Esta do de San ta Ca ta ri na
re a li za da por mis são rus sa or ga ni za da pela ”Meat Uni on“

– Ava li a ção das bar re i ras im pos tas pe las au to ri da des sa ni -
tá ri as rus sas à im por ta ção de car nes pro ve ni en tes do Bra sil, em
de cor rên cia do apa re ci men to de ca sos de fe bre af to sa no Esta do
do Rio Gran de do Sul (mais pre ci sa men te na re gião da fron te i ra
com o Uru guai)

– Co men tá ri os so bre o pa pel das ”tra ding com pa ni es“ no
co mér cio bi la te ral de car nes

– Indi ca ção de fa to res que, do pon to de vis ta dos im por ta -
do res rus sos de car nes bra si le i ras, po de ri am vir a fa ci li tar as tro -
cas en tre os dois pa í ses

– Pers pec ti vas vis lum bra das para o co mér cio de car nes
su í nas, bo vi nas e de aves en tre Bra sil e Rús sia.

Encontro do Excelentíssimo Senhor Senador Casildo
Maldaner com importadores russos de carnes

(Moscou, 26 de julho de 2001)

Participantes pelo lado brasileiro:

Exce len tís si mo Se nhor Se na dor Ca sil do Mal da ner,

Exce len tís si ma Se nho ra Emba i xa do ra The re za Ma ria Ma -
cha do Qu in tel la, Emba i xa do ra em Mas cou

Se cre tá rio Ale xan dre F. Kess ler, Encar re ga do do Se tor de
Pro mo ção

Co mer ci al da Emba i xa da

Se nhor Le o nid Lu ca chev, Intér pre te

Par ti ci pan tes pelo lado rus so:

1. Oksa na Kuz net so va, Di re to ra Co mer ci al da ”Ri nort“

2. Ashot Za kar yan, Di re tor Co mer ci al da Food Olti Tra de

3. Mik ha il Avde ev, Pre si den te da “Lar go lnter na ti o nal
Group”

4. Ma ri na Mik hay lo va, Che fe do De par ta men to de Ven das
da “Lar go Inter na ti o nal Group”

5. Zara Tols ten ko va, Di re to ra-Ge ral da Kro mex po“
6. Vik tor Yats kin, Di re tor do De par ta men to de Impor ta ção

da ”Meat Uni on"

Relato do Encontro

No âm bi to da pro gra ma ção or ga ni za da para a vi si ta a Mos cou 
do Se na dor Ca sil do Mal da ner, re a li zou-se na Re si dên cia da Emba i -
xa da do Bra sil em Mos cou, em 26 de ju lho de 2001, en con tro com
re pre sen tan tes da “Meat Uni on” e de em pre sas rus sas im por ta do ras
de car nes (“Ri nor, Food Olti Tra de”, Lar go", e “Kro mex po”) – os qua is
par ti ci pa ram de re cen te mis são co mer ci al rus sa en vi a da ao Esta do
de San ta Ca ta ri na –, para tra tar de as sun tos de in te res se co mum.

2. Na oca sião, foi apre sen ta do re la to ne ga ti vo pe los em -
pre sá ri os rus sos no que res pe i ta à for ma como vêm sen do le va -
das as ne go ci a ções co mer ci a is pela par te bra si le i ra – fato im por -
tan te de se re gis trar, so bre tu do di an te da pres são que o se tor ex -
por ta dor de car nes na ci o nal vêm exer cen do jun to aos ór gãos go -
ver na men ta is com pe ten tes para fa ci li tar o aces so de sua pro du -
ção ao mer ca do rus so. Essen ci al men te, as que i xas se con cen tra -
ram (a) na de mo ra ve ri fi ca da para a ob ten ção de in for ma ções so -
li ci ta das, (b) na di fi cul da de de in ter lo cu ção com os re pre sen tan -
tes co mer ci a is das fir mas bra si le i ras da área das car nes, e (c) na
pre fe rên cia ma ni fes ta dos em pre sá ri os na ci o na is em re cor rer às
gran des “tra ding com pa ni es” para in ter me di ar os ne gó ci os com a
Rús sia – o que, nas pa la vras de um dos par ti ci pan tes do en con -
tro, de mons tra “a des con fi an ça do for ne ce dor bra si le i ro em re la -
ção aos em pre sá ri os rus sos”.

3. A tí tu lo de exem plo, fo ram ci ta das as frus tra das tra ta ti -
vas man ti das pe los in ter lo cu to res em apre ço com qua tro em pre -
sas bra si le i ras ex por ta do ras de car nes – Au ro ra, Per di gão, Sa dia
e Cha pe có. A pri me i ra, quan do con sul ta da so bre pre ços e quan ti -
da des dis po ní ve is de car nes su í nas para ex por ta ção, não en ca -
mi nhou res pos ta di re ta men te, pre fe rin do va ler-se, mais tar de, de
”tra der“ nor te-ame ri ca na para trans mi tir os da dos so li ci ta dos. A
Per di gão, igual men te con tac ta da, nun ca res pon deu à con sul ta. A
Sa dia, que, por oca sião da vi si ta da mis são rus sa à San ta Ca ta ri -
na, in for ma ra (Sr. Ro ber to Ban fi) de ter mi na do pre ço aos em pre -
sá ri os vi si tan tes, em con sul ta for mal en ca mi nha da pos te ri or men -
te apre sen tou, por in ter mé dio de sua re pre sen ta ção na Itá lia (Sr
Na ta le Mot ta), pre ço 40 cen ta vos de dó lar mais caro para suas
car nes su í nas. No caso da Cha pe có, quan do, no Bra sil, seu Di re -
tor Co mer ci al (Sr. Car los San ta na) fora pro cu ra do por im por ta do -
res rus sos, a em pre sa de sig nou ocu pan te de fun ção in fe ri or e de
na ci o na li da de fran ce sa (Sr. Jac ques Co hen) para re ce bê-las –
ale gan do não es tar o ti tu lar dis po ní vel –,fato que ca u sou de sa -
gra do.



O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Con ce do a pa la vra ao pró xi mo ora dor ins cri to, Se na -
dor Osmar Dias.

S. Exª dis põe de 20 mi nu tos.

O SR. OSMAR DIAS (Sem Par ti do – PR. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, uma no tí cia
im por tan te che gou do Pa ra ná nes ta ma nhã. Aten -
den do à ação, a Drª Ma ria Ro se li Gu i ess mann, ju í za 
or di ná ria, con ce deu li mi nar sus pen den do a au diên -
cia pú bli ca que se re a li za ria às 9 ho ras do dia de
hoje, em Cu ri ti ba, pro ce di men to exi gi do para um de -
sas tre que se pre nun cia no Pa ra ná, por in sis tên cia,
por te i mo sia, por ab so lu ta fal ta de cons ciên cia do
Go ver na dor Ja i me Ler ner e o seu go ver no: a ven da
da Co pel. A ju í za, Drª Ma ria Ro se li, ju í za or di ná ria,
sus pen deu a au diên cia pú bli ca, fe liz men te. Com
isso, ga nha mos fô le go, tem po, para ten tar, pelo me -
nos, im pe dir esse de sas tre ao pa tri mô nio do Esta do
do Pa ra ná, que será a ven da da Co pel. E a li mi nar,
Sr. Pre si den te, foi con ce di da com base no art. 37 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, que exi ge pu bli ci da de, mo ra li -
da de e, prin ci pal men te, aten di men to aos in te res ses
pú bli cos para que uma ven da, uma pri va ti za ção seja 
re a li za da. O edi tal que con vo cou a au diên cia pú bli ca 
não trou xe os mí ni mos re qui si tos exi gi dos pela le gis -
la ção, se quer apre sen tou o re gi men to da ins ti tu i ção
ou da en ti da de ou da em pre sa que es ta va sen do
ob je to da au diên cia pú bli ca e, por tan to, a Co pel. 

Por que a ju í za en ten deu ser ile gal a au diên cia 
pú bli ca e, por tan to, sus pen deu a mes ma? Não só
em re la ção à pu bli ci da de, mas em re la ção à mo ra li -
da de, e aí está um as pec to que eu gos ta ria de res -
sal tar jun to com a ques tão do in te res se pú bli co que
não foi cum pri do. 

Pela pri me i ra vez na his tó ria do Pa ra ná, a
Assem bléia Le gis la ti va re ce beu um pro je to de au to -
ria do povo. Cen to e trin ta e oito mil as si na tu ras fo -
ram co le ta das para a apre sen ta ção de um pro je to
que pre ten de pro i bir o Go ver no do Esta do de ven der 
a Co pel. Fui o pri me i ro pa ra na en se a as si nar esse
pro je to de lei po pu lar, com 138 mil as si na tu ras co le -
ta das no trans cor rer de 60 dias. Po de ría mos co le tar
a as si na tu ra de 94% da po pu la ção do Esta do do Pa -
ra ná, por que numa pes qui sa fi cou cla ro que esse
per cen tu al dos pa ra na en ses é con tra a ven da da
Co pel. Mas o go ver na dor in sis te, con tra a opi nião de 
94% da po pu la ção, em ven der a Co pel. Um pro je to
de lei do povo do Pa ra ná, pela pri me i ra vez, está
para ser vo ta do, es tan do com data mar ca da já para
o dia 15 pró xi mo. 

E esse pro ce di men to da au diên cia pú bli ca é
exi gi do para a pu bli ca ção do edi tal de li ci ta ção que
se da ria no dia 30 de agos to. O Go ver no tem tan ta
cer te za de que vai der ru bar o pro je to de lei na
Assem bléia que já mar cou a data para a pu bli ca ção
do edi tal de li ci ta ção. 

E ve jam como essa ati tu de do Go ver no do
Esta do está cer ca da de ile ga li da des. A Pro cu ra do ra
do Esta do do Pa ra ná Már cia Cla ra Pe re i ra já con vo -
cou, em ple na vi gên cia da li mi nar que can ce lou a
au diên cia pú bli ca, uma nova au diên cia pú bli ca para
hoje às 17 ho ras. A pro cu ra do ra ig no ra a li mi nar
con ce di da pela ju í za, tan to é o ape ti te do Go ver na -
dor e de sua equi pe em ven der par te pre ci o sa do
pa tri mô nio pú bli co do Esta do do Pa ra ná cons tru í do
com mu i to sa cri fí cio pelo povo do nos so Esta do.
Essa ati tu de de mons tra bem que o Go ver no do
Esta do está dis pos to a qual quer co i sa, a qual quer
pre ço, para ven der a nos sa com pa nhia de ener gia
elé tri ca. 

Foi mu i to feio ver o Se cre tá rio da Fa zen da cor -
ren do. Di zem que ele es con deu-se atrás de um bi -
om bo, de po is cor reu as es ca das para não re ce ber a 
in ti ma ção do ofi ci al de jus ti ça, que teve a co ra gem
de di zer que ele não foi in ti ma do por que não quis,
fu giu. E, por ter fu gi do, con si de ro que está in ti ma do
o Go ver no do Esta do do Pa ra ná e, por tan to, em
con di ções de a ju í za jul gar a ação e con ce der a li mi -
nar, foi o que acon te ceu.

Pen so que com essa ati tu de o Go ver no não ter 
que fu gir só do ofi ci al de jus ti ça. Se se con cre ti zar
esse cri me con tra o pa tri mô nio pú bli co no Esta do do 
Pa ra ná, o Go ver no terá que cor rer e fu gir do povo
da qui a al guns dias, é o que se pre nun cia no Esta do 
do Pa ra ná.

Aliás, o pró prio Pre si den te da Assem bléia Le -
gis la ti va, pe las no tí ci as que re ce bi, teve di fi cul da des 
para che gar ao lo cal onde se re a li za ria a au diên cia
pú bli ca, ta ma nho foi o cer co po li ci al e o cu i da do que 
o Go ver no do Esta do teve para co lo car um apa ra to
po li ci al cer can do e im pe din do o aces so das pes so -
as. O po li ci al não re co nhe ceu o Pre si den te da
Assem bléia, qua se im pe din do a pre sen ça dele no
lo cal onde se re a li za ria a au diên cia pú bli ca.

Essas ati tu des do Go ver no têm mu i to a ver
com o que já vi mos acon te cer re cen te men te no Pa -
ra ná. O mes mo Go ver no, con tra toda a opi nião pú -
bli ca, ven deu o Ban co do Esta do a um pre ço mu i to
aba i xo do que va lia. Tro ca mos o Ban co do Esta do
do Pa ra ná por uma dí vi da que será paga nos pró xi -



mos trin ta anos. Sr. Pre si den te, es ta mos pa gan do,
da dí vi da que de i xou o Go ver no do Esta do por ter
que bra do o Ban co do Esta do do Pa ra ná, R$30 mi -
lhões por mês, o que sig ni fi ca R$1 mi lhão por dia.
Sem dú vi da al gu ma, com esse va lor, da ria para o
Go ver no do Pa ra ná fa zer mu i ta co i sa que está de i -
xan do de fa zer por ab so lu ta in ca pa ci da de fi nan ce i ra.

Aliás, con vê ni os as si na dos em 1997 não es tão 
sen do cum pri dos pelo Go ver no do Esta do, por que
não tem di nhe i ro em ca i xa se quer para ofe re cer a
con tra par ti da para os em prés ti mos, os qua is re la tei
nes ta Casa, di zen do que o Go ver no do Esta do não
ti nha ca pa ci da de fi nan ce i ra para con tra tá-los. A con -
tra ta ção da que les em prés ti mos foi mais um ca pí tu lo
da his tó ria tris te que o Go ver na dor do Esta do do Pa -
ra ná está es cre ven do, tor nan do o Esta do de ve dor
de qua se R$20 bi lhões, dí vi da cons ti tu í da ape nas
no seu man da to. Sem dú vi da, essa será mais uma
he ran ça mal di ta que S. Exª de i xa rá para o povo do
Esta do do Pa ra ná e para os fu tu ros go ver nos.

A pri va ti za ção da Co pel é um cri me ain da ma i -
or. Esta mos vi ven do um mo men to de cri se de ener -
gia no Bra sil in te i ro. E o Pa ra ná, Esta do aben ço a do
por Deus, que tem re cur sos na tu ra is e con di ções de 
pro du zir ener gia – in clu si ve para abas te cer a re gião
Su des te, já que 30% da ener gia con su mi da por
essa re gião é pro du zi da no Pa ra ná – está ven do o
Go ver na dor, te i mo sa men te, in sis tir na ven da da Co -
pel, que po de ria ser uma em pre sa a es ta be le cer
uma ta ri fa re fe ren ci al de pre ços no Bra sil para ener -
gia elé tri ca. 

Não es ta mos ven do, por par te do Go ver no Fe -
de ral tam bém, essa cons ciên cia de que, no dia em
que to das as em pre sas de ener gia elé tri ca es ti ve -
rem nas mãos da ini ci a ti va pri va da, prin ci pal men te
do ca pi tal es tran ge i ro que se as sa nha – in clu si ve,
te nho no tí ci as de que uma em pre sa es pa nho la está
pra ti ca men te abo ca nhan do a nos sa Co pel –, te -
nha-se uma ati tu de de res pe i to para com a po pu la -
ção bra si le i ra e de te nha-se essa sede, esse ape ti te
do Go ver no do Pa ra ná, no sen ti do de des tru ir mais
essa par te pre ci o sa do nos so pa tri mô nio, com a fi -
na li da de de co lo car a Co pel como ba li za do ra de
pre ço de ta ri fas de ener gia elé tri ca no Bra sil. Mas,
não, o Go ver no Fe de ral se omi te, es con de-se e não
opi na, per mi tin do que o Go ver na dor do Pa ra ná co -
me ta esse cri me con tra o nos so pa tri mô nio.

É pre ci so con si de rar, Sr. Pre si den te, que a Co -
pel teve um lu cro, no ano pas sa do, de R$430 mi -
lhões e terá um lu cro, já pro je ta do pela pró pria com -
pa nhia, nes te ano, de R$600 mi lhões. Se o Go ver -

na dor diz que pre ci sa mos ven der para ca pi ta li zar o
Fun do de Pre vi dên cia, por que não se ca pi ta li za o
re fe ri do Fun do com uma lei que o pró prio Exe cu ti vo
pos sa man dar para a Assem bléia, co lo can do par te
do lu cro da pró pria Co pel para ca pi ta li zar esse fun -
do? Se ria di nhe i ro que es ta ria à dis po si ção do Go -
ver no e do povo do Pa ra ná to dos os anos.

Em se ven den do a Co pel, não vai mais ha ver
esse re sul ta do to dos os anos. Em se fa zen do isso,
fi ca rá o Go ver no im pos si bi li ta do, in clu si ve, de uti li -
zá-la como ala van ca de con quis ta de no vos fi nan ci -
a men tos in ter na ci o na is, para a pro mo ção do de sen -
vol vi men to do Esta do. A Co pel é uma em pre sa tão
efi ci en te que é con si de ra da mo de lo não ape nas no
mun do, mas na Amé ri ca La ti na. Só que o Go ver no
abre mão de uma em pre sa des sas num mo men to
cru ci al da eco no mia bra si le i ra, em que a cri se de
ener gia ame a ça mi lha res de em pre gos em todo o
Bra sil.

É uma ir res pon sa bi li da de, é uma lou cu ra o que 
o Go ver no do Esta do do Pa ra ná está pra ti can do! E
a po pu la ção do Esta do pa ga rá um pre ço mu i to alto
por tudo isso!

O Sr. Ro ber to Re quião (PMDB – PR) – Per -
mi te V. Exª um apar te?

O SR. OSMAR DIAS  (Sem Par ti do – PR) –
Con ce do o apar te ao Se na dor Ro ber to Re quião.

O Sr. Ro ber to Re quião (PMDB  PR) – Se na -
dor Osmar Dias, no fim de um go ver no, um Go ver -
na dor ava li a do numa pes qui sa do Da ta Fo lha, pu bli -
ca da na Fo lha de S.Pa u lo e na re vis ta Veja, como
o pior Go ver na dor do Bra sil quer ven der a Co pel,
que foi con si de ra da, por um con jun to de em pre sas
de ener gia elé tri ca pú bli cas e pri va das do País,
como a me lhor ri que za do Bra sil. O pior Go ver na dor
quer ven der a me lhor em pre sa! Se ria mais in te res -
san te fa zer mos o con trá rio: ven der o Ler ner e fi car
com a Co pel. O PMDB do Pa ra ná já fe chou ques tão
a res pe i to dis so: faz par te da vi são pro gra má ti ca do
PMDB de sa pro pri ar a Co pel e re es ta ti zá-la se ela,
des gra ça da men te, for ven di da. A Co pel é ex tre ma -
men te ren tá vel, tra ba lha com in su mos sem pre ço:
com a água – que, des de o Di re i to Ro ma no, é um
bem fora do mer ca do – e com a for ça da gra vi da de.
Pro duz ener gia a US$4 o me ga watt/hora na boca da 
usi na, gra ças ao fan tás ti co rio Igua çu, cujo de cli ve é
de 900 m da sua nas cen te até a foz, o que per mi te a 
cons tru ção de usi nas al ta men te pro du ti vas e ex tre -
ma men te ba ra tas. A ven da da Co pel é uma ne go ci a -
ta de fim de go ver no! No ven ta e três por cen to da



po pu la ção do Esta do já se ma ni fes tou, em pes qui -
sas de di fe ren tes ori gens e em pre sas, con tra a ven -
da da Co pel; mas o Go ver na dor e seu staff agar -
ram-se à hi pó te se de ven dê-la e me ter a mão nes se 
di nhe i ro no fim do Go ver no. Qu an do de i xei o nos so
Go ver no, Se na dor Osmar Dias – V. Exª par ti ci pa va
dele , o Esta do ti nha 84% das ações da Co pel. O
Go ver no Ler ner ven deu 53% das ações. Por tan to,
hoje te mos ape nas 31% das ações da Co pel.
Alguém per gun ta ria: ”Então, ela já não é pú bli ca?“
É, por que nes ses 31% es tão con ti das 58% das
ações or di ná ri as, ou seja, as ações que têm di re i to
a voto. E essa gen te quer ven der a Co pel e dará ao
di nhe i ro pro ve ni en te des ses 31% o mes mo des ti no
dado aos 54% ven di dos an te ri or men te: de sa pa re ce -
rão no ralo da in com pe tên cia e da cor rup ção. O Go -
ver no do Pa ra ná não é um Go ver no, é uma qua dri -
lha. Impor tan te po lí ti co do nos so Esta do, com o qual 
con ver sei na se ma na pas sa da, di zia-me o se guin te:
”Como está sen do duro o Bra sil com Ja der Bar ba -
lho!“. A acu sa ção con tra o Ja der, ver da de i ra ou não,
mas mu i to bem fun da da e fun da men ta da até ago ra,
é de des vio de cer ca de R$39 mi lhões. Só no Ban co 
do Esta do do Pa ra ná, o des vio foi de R$4 bi lhões. E
vi o Ja i me Ler ner rin do com o Fer nan do Hen ri que
Car do so e o Tony Bla ir em Foz de Igua çu! Não exis -
te pro ces so no Pa ra ná! Pa re ce que há um con lu io
das eli tes, uma com pla cên cia e uma au to com pla -
cên cia com a cor rup ção, atra ves san do os três Po de -
res. É pre ci so que se im pe ça a ven da. Tra mi ta na
Assem bléia Le gis la ti va um pro je to de lei de ini ci a ti va 
po pu lar, do qual nós dois par ti ci pa mos, pro i bin do a
ven da da Co pel. Pre ci sa mos ver se os De pu ta dos
acor dam, se per ce bem a bo ba gem que es tão fa zen -
do e o pre ju í zo que es tão dan do ao Esta do. E que fi -
que cla ro: quem pre ten der com prar a Co pel es ta rá
com pran do mal, es ta rá com pran do o que os pa ra na -
en ses não que rem ven der. Por tan to, es ta rá com -
pran do aqui lo que o Go ver no cor rom pi do do Ler ner
não tem au to ri za ção para ven der! Esta rá com pran do 
para de vol ver mais tar de, por que este é um com pro -
mis so do PMDB, com cla re za, e será tam bém o
com pro mis so dos Par ti dos de Opo si ção: re to mar a
Co pel, de sa pro priá-la e de vol vê-la ao Esta do do Pa -
ra ná. A Co pel tem a ener gia mais ba ra ta do País, e,
no mo men to em que o Bra sil pre o cu pa-se com o
apa gão e o ra ci o na men to, pro du zi mos mais ener gia
do que con su mi mos. Isso ocor re gra ças à usi na de
Se gre do, cuja cons tru ção ini ci ou-se no Go ver no Ri -
cha, pas sou pelo Go ver no Álva ro Dias e foi con clu í -
da no nos so Go ver no. O iní cio da cons tru ção da usi -
na de Ca xi as tam bém foi no nos so Go ver no. Foi

uma ação do PMDB. Nós ge ra mos 4.554 me ga watts 
e con su mi mos 3.000 me ga watts. Esta mos ex por tan -
do ener gia, mas a qua dri lha, a ca na lha, o gru po de
ban di dos que to mou con ta do Go ver no do Pa ra ná
quer ven der a Co pel li te ral men te para rou bar esse
di nhe i ro, como rou ba ram o di nhe i ro do Ser con tel e
da pró pria Co pel, ao com prar a Com pa nhia Te le fô ni -
ca de Lon dri na no Go ver no Be li nat ti. Be li nat ti, pre fe i -
to de Lon dri na e par ce i ro do Go ver na dor, se ma na
sim, se ma na não, está na ca de ia por de ter mi na ção
de ju í zes sé ri os. Mas, logo de po is, essa de ter mi na -
ção é que bra da por de ci sões do Tri bu nal de Jus ti ça.
É as sim que aca ba rá esse ca pí tu lo: a ven da da Co -
pel aca ba rá, mais cedo ou mais tar de, com os ven -
de do res na Pe ni ten ciá ria de Pi ra qua ra. Mas já as su -
mi mos um com pro mis so: o que é mal fe i to pode ser
des fe i to! Não exis te o fim dos tem pos num Go ver no
cor rom pi do. E não exis te, Se na dor, di re i to ad qui ri do
con tra o in te res se pú bli co. Os la drões in ter na ci o na is, 
os es pe cu la do res que que rem com prar a Co pel  e
pro va vel men te já co mis si o na ram o Go ver no cor rup -
to para isso  têm que es tar ci en tes de que es tão
com pran do mal; e, o que com pra rem ago ra de uma
qua dri lha, de vol ve rão ama nhã ao Pa ra ná.

O SR. OSMAR DIAS (Sem Par ti do – PR) – Se -
na dor Ro ber to Re quião, agra de ço o apar te de V. Exª 
e, apro ve i tan do-o, gos ta ria de lem brar que, como
Re la tor da CPI dos Pre ca tó ri os, V. Exª con de nou os
pre ca tó ri os ad qui ri dos pelo Go ver no do Esta do do
Pa ra ná por se rem ile gí ti mos, emi ti dos e uti li za dos
com des ti nos di fe ren tes dos que ori gi na ram a sua
emis são. Isso acon te ceu com os tí tu los de San ta
Ca ta ri na, Per nam bu co, Ala go as, Osas co, Gu a ru -
lhos.

O Sr. Ro ber to Re quião (PMDB  PR) – Se na -
dor Osmar Dias, dois anos de po is de en cer ra da a
CPI dos Pre ca tó ri os, quan do a Jus ti ça de Ala go as ti -
nha de cre ta do a nu li da de dos pre ca tó ri os fri os da -
que le Esta do, o Ban co do Esta do do Pa ra ná ain da
com prou le tras ori gi na das nos pre ca tó ri os para li vrar 
o seu es que ma de cor rup ção no mer ca do fi nan ce i ro, 
co i sa in fi ni ta men te ma i or que o rou bo do Luiz Este -
vão ou do juiz Ni co lau, in fi ni ta men te ma i or que as
acu sa ções fe i tas a Ja der Bar ba lho hoje. Mas pa re ce 
que, no Pa ra ná, as co i sas não fun ci o nam como no
res to do Bra sil, ou tar dam mu i to. Esse es cân da lo do
qual o Ja der é acu sa do é de 17 anos atrás. Fico
ima gi nan do: será que um dia ain da ve re mos es ses
pa ra na en ses cor rom pi dos na Pe ni ten ciá ria de Pi ra -
qua ra? Ou ter mi nam o Go ver no e fo gem para o ex -
te ri or, fi can do fora do al can ce da Jus ti ça bra si le i ra?



O SR. OSMAR DIAS (Sem Par ti do – PR) – Se -
na dor Re quião, era exa ta men te isto que eu iria di -
zer: que o Go ver no do Esta do com prou os pre ca tó ri -
os mes mo de po is das de cla ra ções da CPI dos Pre -
ca tó ri os, pu bli ca das pela im pren sa na ci o nal in te i ra.

O Sr. Ro ber to Re quião (PMDB – PR) – E de -
po is de a Jus ti ça ter anu la do os tí tu los.

O SR. OSMAR DIAS (Sem Par ti do – PR) –
Sim, de po is da anu la ção pela Jus ti ça. E o pró prio
Go ver na dor de San ta Ca ta ri na dis se que que i ma ria
os tí tu los pre ca tó ri os em fren te à ca te dral de Flo ri a -
nó po lis, por que eram ile gí ti mos. Ou seja, o Pa ra ná
fi cou com o ”mico“. Só que essa his tó ria liga-se à
Co pel, por que, no mo men to em que o Go ver no
com prou os tí tu los pre ca tó ri os, que sa bia se rem ile -
gí ti mos, teve que dar em ga ran tia 28% das ações da 
Co pel  va lor que, à épo ca, che ga va a R$420 mi -
lhões, os qua is, cor ri gi dos, se gun do in for ma ções,
hoje so mam R$800 mi lhões.

Pois bem, es sas ações da Co pel es tão com o
Itaú, que é o com pra dor do Ban co do Esta do. No
mo men to em que a Co pel for ven di da, o Itaú fi ca rá
com R$800 mi lhões da ven da da Co pel ou fi ca rá
com 28% das ações da Co pel. De qual quer for ma, o 
Go ver no do Esta do já per deu par te da Co pel ou já
per deu par te do di nhe i ro que será con ta bi li za do com 
a ven da da em pre sa.

Então, é con ver sa mole di zer que vão ca pi ta li -
zar o Fun do de Pre vi dên cia, como é uma men ti ra
des la va da di zer que uti li za rão o di nhe i ro para pro -
gra mas de sa ú de e de edu ca ção. Alguns dos pre fe i -
tos que, na ele i ção de 1998, acre di ta ram no Go ver -
na dor Ja i me Ler ner e o apo i a ram para a sua re e le i -
ção, com con vê ni os as si na dos far ta men te – que ja -
ma is fo ram e ja ma is se rão cum pri dos –, vol ta ram a
acre di tar ago ra que o di nhe i ro da ven da da Co pel
po de rá ir ri gar os Mu ni cí pi os, fa zer obras, cons tru ir
hos pi ta is. Uma men ti ra atrás da ou tra, por que esse
di nhe i ro está com pro me ti do: R$800 mi lhões com as
ações da Co pel que es tão no Itaú; e, quan to à ou tra
par te, exis te uma lei, to dos sa be mos, que des ti na
70% des ses re cur sos di re ta men te para o fun do de
pre vi dên cia.

No en tan to, exis te ou tra men ti ra: no tex to des -
sa lei não está es cri to ”obri ga to ri a men te“, mas ”pri -
mor di al men te“, que não sig ni fi ca obri ga ção. Então, o 
des ti no que será dado ao di nhe i ro da ven da da Co -
pel pre ci sa ser dis cu ti do – tal vez seja o mes mo que
foi dado com a ven da das ações, em que nin guém
viu a cor do di nhe i ro.

Não vejo, no Esta do do Pa ra ná, obras re a li za -
das pelo Go ver no do Esta do. O que vejo é um dis -
cur so fan ta si o so e que faz cres cer a po bre za em
Cu ri ti ba, como em ne nhu ma ou tra re gião me tro po li -
ta na do País. Nos úl ti mos três anos, a po bre za cres -
ceu, na re gião me tro po li ta na de Cu ri ti ba, 16%, mu i to 
aci ma de toda a mé dia bra si le i ra. É o mo de lo eco nô -
mi co que está er ra do, e é o di nhe i ro pú bli co que
está sen do des ti na do ina de qua da men te no Pa ra ná,
por um go ver no ir res pon sá vel, que que brou o Ban -
co, sim. E quem dis se que exis tia uma qua dri lha
den tro do Ban co do Esta do não foi o Se na dor Re -
quião, nem eu, mas a di re to ra do Ban co Cen tral,
que veio ao Se na do e dis se, para o Bra sil in te i ro ou -
vir: ”Uma qua dri lha as sal tou o Ban co do Esta do do
Pa ra ná“.

Des sa qua dri lha, nin guém está pre so, ne nhum
cen ta vo foi de vol vi do para o Ban co do Esta do, e
quem está pa gan do a dí vi da é o povo: es ta mos pa -
gan do R$1 mi lhão, por dia, da dí vi da do Ban co do
Esta do do Pa ra ná.

O Sr. Ro ber to Re quião (PMDB – PR) – Per -
mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. OSMAR DIAS  (Sem Par ti do – PR) –
Ouço V. Exª, Se na dor Ro ber to Re quião.

O Sr. Ro ber to Re quião (PMDB – PR) – E
essa di re to ra do Ban co Cen tral, a D. Te re za Gros si,
en ten de de qua dri lha. Ela mes ma par ti ci pou da qua -
dri lha do Mar ka e Fon te Cin dam, dos des vi os que fo -
ram fe i tos, dos qua is o Cac ci o la foi be ne fi ci a do. Ela
con ti nua di re to ra do Ban co, e o Cac ci o la, pas se an do 
de lam bre ta em Roma. 

O SR. OSMAR DIAS  (Sem Par ti do – PR) –
Mas isso não des qua li fi ca a de nún cia que ela fez.

O Sr. Ro ber to Re quião (PMDB – PR) – Não,
não des qua li fi ca a de nún cia, pelo con trá rio, ela é
uma es pe ci a lis ta em qua dri lha. Veja bem, Se na dor,
ava li a ram a Co pel em R$8,5 bi lhões. Ora, esse é o
pre ço to tal da em pre sa, na ava li a ção tam bém de ou -
tros qua dri lhe i ros in ter na ci o na is, que, nor mal men te,
tra ba lham para o Go ver no Fe de ral: Booz-Allen &
Ha mil ton – uma co i sa as sim. Já ven de ram, dos
84%, 53%; res tam 31%. Então, 31% de R$8 bi lhões
dão, mais ou me nos, R$2,4 bi lhões. Há as ca u ções
para pa ga men to de tí tu lo que o Ban co do Esta do
com prou e não con se gue dele se res sar cir. Mas o
pior de tudo é que há em prés ti mos, tam bém, do
BNDESpar, ga ran ti dos com tí tu los da Co pel, o que é 
uma ope ra ção ab so lu ta men te ile gal, por que, mes mo 
que o Go ver no ti ves se au to ri za ção para ven der a



Co pel, que é pa tri mô nio pú bli co, essa ven da so men -
te po de ria ser fe i ta por meio de li ci ta ção, con cor rên -
cia pú bli ca. Ja ma is po de ri am os tí tu los ser da dos
como ga ran tia do em prés ti mo, sem au to ri za ção le -
gis la ti va e sem a li ci ta ção, que é o im pe ra ti vo le gal.
Por que se ali e nam, en tão, es ses tí tu los no mer ca do 
sem as for ma li da des le ga is de ali e na ção de pa tri -
mô nio pú bli co? Mas pa re ce que, no Pa ra ná, não
exis te Jus ti ça, não exis te tri bu nal. Há um con lu io de
eli tes que tem que ser rom pi do, por que o Esta do
está sen do di la pi da do e rou ba do. O que acon te ce
no Pa ra ná é ex tra or di na ri a men te su pe ri or ao que
acon te ceu no Tri bu nal Re gi o nal do Tra ba lho de São
Pa u lo, com o juiz La lau, é ex tra or di na ri a men te su pe -
ri or às acu sa ções que se fa zem ao Se na dor Ja der
Bar ba lho, mas aqui lo que ex plo de no Bra sil in te i ro é
co ber to por uma su pe res tru tu ra com pla cen te e au to -
com pla cen te com a cor rup ção, que é a su pe res tru -
tu ra dos três Po de res no Pa ra ná. 

O SR. OSMAR DIAS (Sem Par ti do – PR) – E a 
pro va dis so, Se na dor Re quião, é que a Pro cu ra do ra
do Esta do já mar cou ou tra au diên cia pú bli ca para
hoje, às 17 ho ras, con fi an do em que a Jus ti ça vai
der ru bar a li mi nar. 

O SR. Ro ber to Re quião (PMDB – PR) – Não
é con fi an do, mas de so be de cen do à li mi nar que pa -
ra li sou, por que pro va vel men te S. Exª já tem no tí cia
de que al gum de sem bar ga dor der ru ba rá a li mi nar
da ju í za. Era o caso de um in qué ri to no âm bi to da
Jus ti ça e da Pro cu ra do ria do Esta do, para ave ri guar
como, por an te ci pa ção, sem sa ber para quem se ria
dis tri bu í do o pe di do de der ru ba da da li mi nar, a Pro -
cu ra do ra já con vo ca ou tra re u nião. É uma as so ci a -
ção mu i to es tra nha que se re ve la com essa ati tu de
da Pro cu ra do ra, ao mar car uma au diên cia à tar de,
quan do ela foi der ru ba da por uma li mi nar pela ma -
nhã.

O SR. OSMAR DIAS (Sem Par ti do – PR) – É
exa ta men te isso que eu es ta va di zen do. S. Exª já
sabe o re sul ta do do jul ga men to da li mi nar pela Jus ti -
ça. Ou seja, a li mi nar será der ru ba da, e já se mar ca
uma au diên cia pú bli ca num lo cal, Se na dor Re quião,
que im pe de o com pa re ci men to das pes so as. Eu co -
nhe ço o lo cal para onde está mar ca da a au diên cia
pú bli ca: não ca bem 150 pes so as, e 138 mil apre sen -
ta ram o pro je to de lei po pu lar. Mar ca-se uma au -
diên cia pú bli ca para um lo cal a que nin guém pode
com pa re cer, ou seja, fere-se a Cons ti tu i ção pela
ques tão da pu bli ci da de. Não se deu pu bli ci da de à
au diên cia pú bli ca, prin ci pal men te por que não se pu -
bli cou jun to o Re gi men to Inter no da Com pa nhia Pa -

ra na en se de Ener gia Elé tri ca – Co pel. E, des sa for -
ma, vai-se atro pe lan do a jus ti ça, o povo, os in te res -
ses de uma po pu la ção in te i ra, com a ga nân cia de
me ter a mão nes se di nhe i ro e dar-lhe o des ti no que
foi dado a ou tros re cur sos que no Pa ra ná fo ram con -
quis ta dos com a ven da da Sa ne par e do Ban co do
Esta do. 

Enfim, es ta mos as sis tin do, no Pa ra ná, à de so -
be diên cia com ple ta do Go ver na dor Ja i me Ler ner à
Cons ti tu i ção, mas, prin ci pal men te, àqui lo que de se ja 
o povo do Pa ra ná. A Igre ja se ma ni fes tou; es ti ve
con ver san do com bis pos e com o Arce bis po de Cu -
ri ti ba: to dos são con tra a ven da da Co pel. As en ti da -
des de clas se, a Asso ci a ção Co mer ci al do Pa ra ná, a 
Fe de ra ção da Agri cul tu ra do Esta do do Pa ra ná e a
Fe de ra ção das Indús tri as se ma ni fes ta ram con tra a
ven da; os pro fes so res, os es tu dan tes e a po pu la ção
toda são con trá ri os, e o Go ver na dor se acha no di -
re i to de ser au to ri tá rio, como aque les que já co nhe -
ce mos, que es tão agin do por aqui e que não es tão
pre o cu pa dos com o des ti no que se dá a um Esta do
e ao País; es tão pre o cu pa dos com ou tras co i sas. 

Quem as si na re que ri men to de CPI no Se na do
é ex pul so do Par ti do; en quan to isso, o Par ti do que
faz ali an ça com o PSDB na ci o nal, lá no Esta do, des -
trói o pa tri mô nio pú bli co de ba i xo dos olhos do Go -
ver no Fe de ral, que, com pla cen te, as sis te a tudo isso 
e apla u de, por que tam bém ven deu a Vale do Rio
Doce. Per gun to: di mi nu iu a dí vi da ex ter na? Di mi nu iu 
a dí vi da in ter na? Esta mos pa gan do me nos ju ros?
Obras fo ram cons tru í das com o di nhe i ro da ven da
da Vale do Rio Doce? Não co nhe ço ne nhu ma e de -
sa fio qual quer ci da dão do Go ver no a me mos trar
uma obra se quer que te nha sido cons tru í da com o
di nhe i ro con quis ta do com a ven da da Vale do Rio
Doce. E é esse o des ti no que se dá ao pa tri mô nio
pú bli co bra si le i ro, que está sen do des tru í do pela ir -
res pon sa bi li da de de go ver nos que se jun tam para
com bi nar como ven der o Bra sil.

Uma boa par te do Esta do do Pa ra ná já foi ven -
di da. O pró xi mo go ver na dor do Pa ra ná, quan do che -
gar ao Pa lá cio Igua çu e sen tar-se à mesa, ve ri fi ca rá
que não há mais Ban co do Esta do; a Com pa nhia de 
Água e Sa ne a men to já está pra ti ca men te na mão
dos fran ce ses, ven di da que foi sor ra te i ra men te, sem 
o co nhe ci men to da po pu la ção; as es tra das do Pa ra -
ná es tão lo te a das, ven di das às em pre i te i ras; os ro -
yal ti es e as re ce i tas de Ita i pu es tão an te ci pa das.
Nós es ta mos com uma dí vi da aber ta de qua se 20
bi lhões, e o Go ver na dor diz: ”Não, nós te mos que
re sol ver o pro ble ma fis cal do Esta do. Nós te mos que 



ven der a Co pel para re sol ver o pro ble ma fi nan ce i ro
do Esta do“. Vai-se re sol ver o pro ble ma fi nan ce i ro do 
Esta do com um 1,5 bi lhão, quan do se de vem qua se
20 bi lhões? Vai-se re sol ver o pro ble ma fi nan ce i ro do 
Esta do, de ven do-se, nos con vê ni os as si na dos com
as pre fe i tu ras, que não são cum pri dos, mi lhões de
re a is? So men te quan to ao sa lá rio-edu ca ção que foi
des vi a do pelo Go ver no para ou tras fi na li da des, o
Go ver no deve às pre fe i tu ras US$120 mi lhões e não
con se gue pa gar, como não con se gue uti li zar os re -
cur sos de em prés ti mos in ter na ci o na is por ab so lu ta
fal ta de con tra par ti da. O Pa ra ná está sen do go ver -
na do pela ir res pon sa bi li da de.

Te nho, Sr. Pre si den te, uma pre o cu pa ção mu i to
gran de com o fu tu ro do Esta do. E, por isso mes mo,
faço um ape lo aos De pu ta dos que ain da não vo ta -
ram o pro je to de lei po pu lar e o fa rão no dia 15, pro -
va vel men te, para que pen sem, co lo quem aci ma de
tudo o in te res se do Esta do, por que, ape sar de ter
ou vi do do pró prio Che fe da Casa Ci vil do Go ver no
do Esta do que ”bar ga nha“ em po lí ti ca é uma pa la vra 
co mum, nor mal, que pode ser uti li za da, bar ga nha,
para mim, Sr. Pre si den te, é co i sa feia. O ci da dão sé -
rio não pode in clu ir a pa la vra “bar ga nha” no seu vo -
ca bu lá rio, prin ci pal men te aque le que ocu pa um car -
go pú bli co. Espe ro que os Srs. De pu ta dos aten dam
ao ape lo do povo, fe i to atra vés de to das as en ti da -
des de clas se e das igre jas – ci tei a Igre ja Ca tó li ca
mas tam bém os pas to res da Igre ja Evan gé li ca já se
ma ni fes ta ram –, a fim de que não per mi tam que o
Go ver na dor Ja i me Ler ner co me ta mais esse cri me
con tra o pa tri mô nio pú bli co do Esta do do Pa ra ná.

Du ran te o dis cur so do Sr. Osmar Dias,
o Sr. Mo za ril do Ca val can ti, 4º Se cre tá rio,
de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu -
pa da pelo Sr. Ade mir Andra de.

O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – Con -
ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Ney Su as su na.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Pro nun -
cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, por vá ri as ve -
zes ocu pei esta tri bu na para di zer do meu apre ço
pe los po li ci a is des te País. Exer cer essa fun ção não
é fá cil. O po li ci al sai de casa, com seu ins tru men to
de tra ba lho: uma arma de fogo, seja ela uma AR-15, 
uma 12 ou um 38, para en fren tar ini mi gos da so ci e -
da de que, com cer te za, es tão em me lho res con di -
ções que eles, pois es tão mais bem ar ma dos; e ain -
da há o ele men to sur pre sa. Assim é a vida des ses

pro fis si o na is: saem sem sa ber se vol tam para a
casa.

Qu an do o po li ci al sai para o tra ba lho, sua mu -
lher, pro va vel men te, fica re zan do, pe din do ao seu
san to de de vo ção para que o ma ri do vol te.

Não é à-toa que há tan tos des vi os psi co ló gi cos 
nas for ças po li ci a is, que o ín di ce de de se qui li bra dos
é gran de, tudo isso de vi do à pres são, ao te mor, à
ten são per ma nen te em que vi vem, prin ci pal men te
num país com pli ca do como está o nos so – no mun -
do todo é com pli ca do, mas no nos so tem sido um
pou co mais.

E, de re pen te, sur giu a pro pos ta de mu dan ça:
aca bar com os tri bu na is mi li ta res, sen do o po li ci al
jul ga do na Jus ti ça co mum e, se fos se o caso, de ti do
jun to da que les que ele mes mo pren deu.

Vim mu i tas ve zes a esta tri bu na pro tes tar, hi -
po te car a mi nha so li da ri e da de e fa lar do meu apo io
às Po lí ci as de todo o Bra sil. Re ce bi mu i tas con de co -
ra ções das vá ri as cor po ra ções mi li ta res, de São Pa -
u lo à Pa ra í ba, e a mi nha ad mi ra ção con ti nua a exis -
tir.

Os po li ci a is, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na -
do res, são fun ci o ná ri os pú bli cos que ofe re cem mu i to 
à so ci e da de, ofe re cem o ma i or pa tri mô nio que um
ser hu ma no ou um ser vivo pode ter: a sua vida.

Mas, la men ta vel men te, têm ocor ri do fa tos mu i -
to sé ri os. Estar re ci da, a po pu la ção as sis tiu às ame a -
ça do ras gre ves dos po li ci a is em todo o País e per -
gun ta-se: onde está o quin to dedo da cam pa nha do
Pre si den te, que re pre sen ta va a se gu ran ça? Será
que foi am pu ta do? O que acon te ceu com a se gu ran -
ça nes te País? Ha via cin co me tas a se rem se gui das 
e a ex tin ção da vi o lên cia era uma de las. Mas te mos
as sis ti do ao cres ci men to da vi o lên cia, de sor dem,
gre ves, des res pe i to à lei, ocor ren do in clu si ve nas
áre as que ti nham obri ga ção de pre ser vá-la.

A gre ve das Po lí ci as Mi li tar e Ci vil cons ti tui
uma rup tu ra do con tra to so ci al en tre o Go ver no e
po pu la ção. O mo vi men to se alas trou por todo o
País, num efe i to do mi nó. Da Ba hia pas sou para
mais uma de ze na de Esta dos. Com um pou co de
sor te e con tan do com a in com pe tên cia go ver na men -
tal, es ses po li ci a is, se con ti nu a rem des sa for ma,
con se gui rão pa ra li sar pra ti ca men te todo o es que ma
de se gu ran ça mon ta do nos Esta dos bra si le i ros.

O cres ci men to da vi o lên cia deve-se, com toda
cer te za, à fa lên cia go ver na men tal tam bém. Como
não se atin ge o so ci al como de ve ria, como não há



em pre gos como de ve ria, como o sis te ma na área ju -
di ci al não está fun ci o nan do, a Jus ti ça é len ta, como
não se vêem exem plos de pu ni ção, vê-se um cres ci -
men to da vi o lên cia no nos so País.

A Ba hia so freu sa ques, as sal tos, ar ras tões, as -
sas si na tos, por ca u sa da gre ve das Po lí ci as Mi li tar e 
Ci vil. Nes se mo men to, o nos so Mi nis tro da Jus ti ça,
que por in fe li ci da de es ta va em Nova Ior que, dis se
que o as sun to não era fe de ral, e sim es ta du al. É in -
crí vel, mas a Fe de ra ção só é res sus ci ta da – por que
tudo o Go ver no Fe de ral puxa para ele – quan do o
as sun to não ser ve.

Os pre ju í zos ma te ri a is e mo ra is na Ba hia fo -
ram in cal cu lá ve is. Cer ca de 600 pa co tes tu rís ti cos
fo ram can ce la dos; o co mér cio per deu R$10 mi lhões
com os sa ques; o Go ver no de i xou de ar re ca dar R$2 
mi lhões de im pos tos; 45 pes so as fo ram mor tas;
mais de 100 fo ram ba le a das; car ros fo ram rou ba dos
e a po pu la ção que fi cou nas mãos de as sal tan tes e
sa que a do res, até hoje, não se re fez do pâ ni co que
vi veu.

Tal vez a nos sa po lí ti ca eco nô mi ca deva ser re -
pen sa da. Será que está cer to cum prir mos tão à ris -
ca os itens do FMI? Sei que a es ta bi li da de eco nô mi -
ca é im por tan te, mas será que a es ta bi li da de so ci al
tam bém não é? Será que os Go ver na do res po dem
fi car à mer cê da Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal,
que, de uma for ma di ta to ri al, obri ga-os a fi ca rem
ma ni e ta dos sem po der se quer cum prir al guns itens
que tra ri am tran qüi li da de so ci al?

Mal paga, com po li ci a is em per ma nen te ten -
são, sem se quer sa be rem se vol tam para casa, a
Po lí cia é mais que ne ces sá ria, mas, por mais que
haja ten são, não se jus ti fi ca ver po li ci a is en ca pu za -
dos. Quem co lo ca ca puz para usar arma de fogo é
ban di do, não é po lí cia. Cho quei-me quan do vi, nos
te lha dos dos quar téis, po li ci a is ar ma dos com AR-15, 
com 12, com re vól ve res, to dos en ca pu za dos. O que
pas sa pela ca be ça da po pu la ção? Meu Deus, o que
vou fa zer? A quem re cor rer? A po lí cia, a quem cabe
cu i dar da mi nha se gu ran ça, está ali en ca pu za da
como se ban di do fos se.

Sem pre ti ve mos em nos sa men te a di fe ren ça
en tre o bem e o mal, en tre a es cu ri dão e a luz e, de
re pen te, nes se en re do, não sa be mos quem é ban di -
do e quem é mo ci nho. Te nho es ta do mu i to pre o cu -
pa do com essa si tu a ção.

Dois as sun tos têm-me pre o cu pa do bas tan te.
Um de les é a seca no meu Nor des te, a si tu a ção ca -
la mi to sa em que es ta mos vi ven do. Em re la ção a

esse as sun to, le va mos on tem uma pan ca da for tís si -
ma: a Pre si dên cia da Re pú bli ca de cla rou que a
trans po si ção das águas do rio São Fran cis co não
ocor re rá a cur to pra zo. Para quem está lá mor ren do
de fome, ti ra ram a es pe ran ça, pelo me nos a mé dio e 
cur to pra zos.

O ou tro as sun to é a se gu ran ça, em re la ção ao
qual ob ser vo que a Cons ti tu i ção Fe de ral não tem
sido se gui da. O art. 9º ga ran te o di re i to de gre ve a
al gu mas ca te go ri as. As For ças Arma das não têm di -
re i to à gre ve e as Po lí ci as, por se rem for ças com ple -
men ta res, tam bém não o têm. A gre ve ocor ri da na
Ba hia, em de cor rên cia da qual mor re ram 45 pes so -
as, mi lhões de re a is de i xa ram de ser ar re ca da dos e
R$10 mi lhões fo ram pa gos pe los co mer ci an tes em
fun ção dos sa ques, sem ter a quem re cor rer, faz
com que a po pu la ção gri te, cla me para que as For -
ças Arma das vol tem a cri ar as ins pe to ri as. Será
esse o ca mi nho cer to?

O Con gres so Na ci o nal pre ci sa ur gen te men te
de ba ter este as sun to; não po de mos es pe rar mais. O 
que fa zer para que as Po lí ci as vol tem a cum prir o
seu pa pel? Con ti nuo afir man do que sou um ad mi ra -
dor dos po li ci a is, mas não po de mos de i xar, de ma -
ne i ra ne nhu ma, que as co i sas de grin go lem. Há um
com pro mis so do Go ver no com a po pu la ção. O Go -
ver no exis te para fa zer cum prir os seus de ve res. E
es ta mos ven do que, la men ta vel men te, os Go ver na -
do res es tão tor nan do-se im po ten tes para cum prir
com es sas obri ga ções.

To dos es ses fa tos que es tou ci tan do aqui, Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, de mons tram a
fal ta de au to ri da de dos co man dos e até mes mo dos
Go ver na do res. Po li ci a is ba i a nos fo ram fil ma dos em
te lha dos de quar téis mi li ta res for te men te ar ma dos e 
en ca pu za dos, mi ran do a po pu la ção, em uma do lo ro -
sa re pe ti ção de ce nas de re be lião nos pre sí di os. Po -
li ci a is usam ar mas para pro te ger a po pu la ção, não
para agre di-la.

Te nho um pro je to tra mi tan do nes ta Casa em
que se diz que um po li ci al que as sal ta – e isso vem
ocor ren do em to dos os Esta dos – tem que ter pena
du pla, por que a so ci e da de o paga para pro te gê-la.
Como, en tão, um po li ci al pode pas sar a as sal tar a
so ci e da de? To dos es ta mos ven do, Srªs e Srs. Se na -
do res, que a au dá cia dos po li ci a is de São Pa u lo, do
Pa ra ná che gou a um pon to em que es tão sen do mi -
nis tra dos tre i na men tos es pe ci a is para suas es po -
sas, de for ma que apren dam a in va dir ou blo que ar a 
en tra da das com pa nhi as e ba ta lhões de po lí cia. É
uma co i sa sur re a lis ta: mu lhe res es tra nhas à pro fis -



são, que não são po li ci a is, par ti ci pan do ati va men te
da re be lião.

Essas la men tá ve is ce nas de mons tram a fra -
que za do sis te ma po lí ti co bra si le i ro e ace nam com
si na is de uma pos sí vel re be lião ci vil. O Go ver no Fe -
de ral co gi ta em edi tar uma me di da pro vi só ria dan do
prer ro ga ti vas às For ças Arma das em caso de mo tim 
ar ma do ou cri an do uma guar da na ci o nal ou, ain da,
uni fi can do as Po lí ci as. Vem, no en tan to, en con tran -
do al gu mas re sis tên ci as, mas te mos que de ba ter
este as sun to a cur to pra zo, Srªs e Srs. Se na do res, e 
en con trar as so lu ções. A so ci e da de não pode fi car
ma ni e ta da olhan do o que está acon te cen do.

O Sr. Luiz Otá vio (Sem Par ti do – PA) – Per mi -
te-me um apar te, Se na dor Ney Su as su na?

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Ouço
V. Exª com pra zer.

O Sr. Luiz Otá vio (Sem Par ti do – PA) – Se na -
dor Ney Su as su na, V. Exª traz um as sun to da ma i or
im por tân cia não só para o Bra sil, mas tam bém para
o Se na do Fe de ral. Te nho cer te za de que este mo -
men to que vi ve mos hoje, no Bra sil, po de ria ser bas -
tan te re du zi do se co me çás se mos a uti li zar, em pri -
me i ro lu gar, os re cur sos do Fun do Na ci o nal da Se -
gu ran ça. Na ver da de, o Pre si den te Fer nan do Hen ri -
que fez a sua par te quan do cri ou o Fun do. Ocor re
que os re cur sos es tão se gu ros, pre sos, tran ca dos
no Mi nis té rio de Orça men to e Ges tão. E da par te do 
Mi nis tro Mar tus Ta va res não há uma von ta de de uti -
li zá-los. Sa be mos que, re cen te men te, o Mi nis tro
José Gre go ri dis se que as Po lí ci as mi li tar e ci vil são
uma ques tão es ta du al. Mas sa be mos tam bém que
exis tem re cur sos no Fun do, pois hou ve su pe rá vit
pri má rio no mês de ju lho pas sa do mu i to aci ma da
ex pec ta ti va, da pro je ção, do com pro mis so do Go ver -
no bra si le i ro com o Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal,
aci ma de R$9 bi lhões, e por que não li be rá-los cus -
te ar es sas Po lí ci as mi li ta res com equi pa men tos, uni -
for mes, com bus tí vel, vi a tu ras? To dos sa be mos que
os re cur sos são li be ra dos ape nas para a aqui si ção
de equi pa men tos, não para a sua ma nu ten ção. To -
dos sa be mos tam bém que não se pode li be rar os
re cur sos para os sa lá ri os, que é a gran de re i vin di ca -
ção dos po li ci a is. Mas por que não li be rá-los para o
cus te io das des pe sas das Po lí ci as mi li ta res, per mi -
tin do, as sim, que os Esta dos en trem com a sua par -
te no que se re fe re aos sa lá ri os? No caso de Bra sí -
lia, por exem plo, a União, o Go ver no Fe de ral paga
os sa lá ri os dos po li ci a is. Ou seja, a União re pas sa
es ses re cur sos ao Go ver no do Dis tri to Fe de ral, que
fica ape nas com a ma nu ten ção, com o cus te io da

ope ra ção. Os ou tros Esta dos não têm essa con di -
ção, até por uma ques tão cons ti tu ci o nal, mas po de -
mos re al men te re sol ver o pro ble ma ago ra, de ime di -
a to, e aí sim pro cu rar cri ar a for ça na ci o nal, uti li zan -
do as pró pri as Po lí ci as mi li ta res, o efe ti vo que se
des ta ca na área de ope ra ções, como é a pro pos ta
de to dos os co man dan tes das Po lí ci as mi li ta res que
es ti ve ram re u ni dos on tem aqui em Bra sí lia. Eles são 
con tra a me di da pro vi só ria que da ria con di ções para 
que as For ças Arma das ti ves sem po der de po lí cia.
Acre di to que isso pos sa ser ne go ci a do, des de que
tam bém se en cer re esse mo vi men to ar ti cu la do das
gre ves das Po lí ci as mi li tar e ci vil, que se di re ci o na
hoje to tal men te para a ques tão po lí ti ca. É esse o
apar te que gos ta ria de fa zer ao pro nun ci a men to de
V. Exª.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Se na -
dor Luiz Otá vio, agra de ço a par ti ci pa ção de V. Exª.
Re al men te, esse se ria um ca mi nho, mas di ria que a
par te fi nan ce i ra não é tudo. Tra ta-se de uma par te
subs tan ci al e im por tan te, mas algo está er ra do no
sis te ma. Não tí nha mos isso an ti ga men te, e os sa lá -
ri os não eram tão di fe ren ci a dos com re la ção aos de
hoje.

Pre ci sa mos ter a par te fi nan ce i ra sim, Se na dor 
Luiz Otá vio, mas acre di to que es te ja fal tan do, prin ci -
pal men te, a exem pli fi ca ção da que les que que bram a 
dis ci pli na. Um po li ci al em Nova Ior que, hoje, está
ga nhan do em tor no de US$4,5 mil – não te mos con -
di ção de pa gar isso – mas o cus to de vida lá é cin co 
ve zes mais caro. Tal vez pu dés se mos pa gar a quin ta
par te dis so, não sei. Mas a ver da de é que os po li ci a -
is são mal pa gos e o seu pa pel é pri mor di al, re co -
nhe ço isso, in clu si ve te nho pela Po lí cia uma pro fun -
da ad mi ra ção. Te mos a ne ces si da de de po li ci a is tre i -
na dos e edu ca dos para de fen der a so ci e da de, in clu -
si ve de ve mos for ne cer-lhes os me i os, con cor do com 
isso. No en tan to, não pos so con cor dar que nós, a
so ci e da de, os bra si le i ros, ve ja mos um po li ci al com
uma más ca ra, com uma arma, que de ve ria es tar
sen do usa da para a nos sa de fe sa, sen do usa da
con tra nós. É pre ci so que se dis cu ta e se en con trem 
as so lu ções; é pre ci so que haja pa râ me tros para
que as co i sas pos sam ca mi nhar den tro de les.

A onda de vi o lên cia e a des mo ra li za ção com -
ple ta do sis te ma dis ci pli nar não po dem con ti nu ar.
Não sei como agir. Cre io que nem os co man dan tes,
nem os Go ver na do res, nem o Pre si den te da Re pú -
bli ca. Te mos, por tan to, que cri ar um fó rum ur gen te
para de ba ter e en con trar as me lho res so lu ções. O
que não pode é con ti nu ar mos en vi an do para o mun -



do glo ba li za do as ima gens de po li ci a is que pa re cem 
ban di dos.

Como é que po de mos in cen ti var o tu ris mo
des sa for ma? Não po de mos ven der para o mun do a 
ima gem de uma so ci e da de im po ten te, in ca paz de
man ter dis ci pli na en tre seus po li ci a is, uma so ci e da -
de que não sabe quan do a luz vai fal tar, uma so ci e -
da de onde a po pu la ção paga du pla men te: paga a
Po lí cia e paga a for ça pri va da. Hoje es ta mos as sim.

No Rio de Ja ne i ro, por exem plo, po de mos ver
ruas com por tões e seus se gu ran ças pri va dos. Quer 
di zer, o ci da dão está pa gan do duas ve zes: por uma
se gu ran ça que não re ce be e por uma ou tra se gu -
ran ça pri va da para ter se gu ran ça. Isso está er ra do!
Isso não pode con ti nu ar acon te cen do! Te mos que
ter co ra gem de to mar mos as de ci sões, te mos que
exem pli fi car.

Ain da on tem um jor na lis ta do meu Esta do me
per gun tou o que po de ria ser fe i to, já que os mo ra do -
res de al gu mas ruas de João Pes soa tam bém co -
me ça ram a con tra tar se gu ran ça pri va da. Da qui a
pou co te re mos mais guar das pri va dos do que a pró -
pria Po lí cia. Aliás, já te mos. Mas o que é pior é que
o po li ci al que de ve ria es tar cum prin do com o seu
de ver, está fa zen do bico, tra ba lhan do para a com pa -
nhia pri va da, ga ran tin do a se gu ran ça para os ci da -
dãos que não a es tão ten do.

Algo está er ra do. E essa é a ra zão que me
trou xe à tri bu na. Pre ci sa mos, rá pi da e ur gen te men -
te, dis cu tir es ses as sun tos e en con trar so lu ções.

Meu res pe i to a to dos os po li ci a is des te País,
mas a mi nha tris te za com aque les que não cum pri -
ram e que vi li pen di a ram as for ças mi li ta res quan do
se com por ta ram como ban di dos. O pro tes to é vá li -
do, mas até o li mi te em que de i xa de ser pro tes to e
pas sa a ser um de sa fio, e um de sa fio per ni ci o so que 
pode ter mi nar em um ou tro gol pe, em uma ou tra
épo ca de es cu ri dão, em uma ou tra épo ca sem de -
mo cra cia. Não co nhe ço ne nhum re gi me me lhor que
a de mo cra cia, mas ela, em ex ces so, pode ge rar an -
ti cor pos, ou seja, o seu cer ce a men to. Acho que nós
es ta mos pas san do dos li mi tes.

Era essa a ra zão da mi nha fala de hoje. De se jo 
tam bém pe dir a to dos os com pa nhe i ros que pro mo -
vam o de ba te. Não po de mos mais ver qua dros como 
os que vi mos na gre ve da po lí cia da Ba hia. Mas isso 
não ocor reu só na Ba hia. Ocor reu em inú me ros
Esta dos. Nós pre ci sa mos en con trar so lu ções. So -
mos mais de 170 mi lhões de pes so as e a 8ª eco no -
mia do mun do; não po de mos, de ma ne i ra ne nhu ma, 

pas sar re ci bo ao mun do glo ba li za do de que so mos
in com pe ten tes, de que so mos in ca pa zes, de que
não so mos dig nos de ter uma so ci e da de que se
diga ci vi li za da.

Vi, es tar re ci do, to dos aque les qua dros. Por
isso ocu pei a tri bu na, exa ta men te para di zer que
pre ci sa mos de ba ter o as sun to ur gen te men te. Na
pró xi ma se ma na devo apre sen tar um dos pro je tos,
ou em uma co mis são ou no pró prio ple ná rio, para
que pos sa mos en con trar uma for ma de apro fun dar
esse de ba te e apre sen tar so lu ções à so ci e da de.
Isso é, no mí ni mo, o que a po pu la ção es pe ra de
nós, os seus re pre sen tes Par la men ta res. 

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – Con -
ce do a pa la vra ao Se na dor Wal deck Orné las.

O SR. WALDECK ORNÉLAS (PFL – BA. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, no exer cí cio 
do car go de Mi nis tro da Pre vi dên cia, até fe ve re i ro
des te ano, tive que en fren tar como um dos pro ble -
mas mais im por tan tes, como uma das me tas es tra -
té gi cas fun da men ta is para que nós pu dés se mos re -
or ga ni zar a Pre vi dên cia So ci al, a ques tão da re es -
tru tu ra ção do INSS – Insti tu to Na ci o nal de Se gu ro
So ci al, en vol ven do a pró pria fu são efe ti va do Ia pas
e do INPS, que ha via ocor ri do, por lei, há mais de 10 
anos, mas não se im ple men ta va de fato des de en -
tão. Fi ze mos isso me di an te as no vas agên ci as da
Pre vi dên cia So ci al. 

Mas essa é ape nas uma das di men sões do
pro ble ma. 

Den tro do caos ad mi nis tra ti vo que pre va le ce
na Admi nis tra ção Pú bli ca Fe de ral, uma das ques -
tões bá si cas diz res pe i to ao re or de na men to dos re -
cur sos hu ma nos. E ao pres tar con tas da mi nha pas -
sa gem pelo Mi nis té rio da Pre vi dên cia, ao che gar
aqui nes ta Casa, em 7 de mar ço, um dos pon tos
que des ta quei foi exa ta men te o se guin te:

Aqui devo con fes sar uma frus tra ção:
de i xei o Mi nis té rio an tes de con se guir cri ar a 
car re i ra de téc ni co pre vi den ciá rio. A mais
ge nu í na car re i ra da Insti tu i ção, essa nun ca
exis tiu. É uma dí vi da in vo lun tá ria que re co -
nhe ço para com os meus co le gas pre vi den -
ciá ri os. Até isso re fle te a fal ta de sen ti do so -
ci al que ha via na ad mi nis tra ção da Pre vi -
dên cia: exis tem car re i ras de fis ca is, de pro -
cu ra do res, mas, para con ce der be ne fí ci os,
não exis te uma car re i ra es tru tu ra da. É uma



dis tor ção que pre ci sa ser ur gen te men te cor -
ri gi da. De i xei os es tu dos pron tos, e esta é
uma ta re fa que fica para o meu su ces sor,
quem quer que seja. 

Isso quer di zer, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na -
do res, que a ati vi da de de con ce der be ne fí ci os nun ca
foi pri o ri za da den tro de uma ins ti tu i ção que foi cri a da
para pro te ger o tra ba lha dor bra si le i ro.

Esta mos ven do que aque la ati vi da de es sen ci al,
fun da men tal, ge nu i na men te ca rac te rís ti ca da ins ti tu i -
ção, é exer ci da por fun ci o ná ri os que, em sua ma i o ria,
ocu pam o car go de agen te ad mi nis tra ti vo. Mas como
essa fun ção não é, por sua na tu re za, uma fun ção de
agen te ad mi nis tra ti vo, o que foi fe i to? Des de 1987, foi
dis cu ti da a hi pó te se de um Pla no de Clas si fi ca ção de
Car gos e Sa lá ri os, um PCCS. Por con ta dis so, foi
dada uma an te ci pa ção a um con tin gen te des ses ser -
vi do res, uma par ce la des ses ser vi do res, por en ten der 
que eles não eram agen tes ad mi nis tra ti vos como os
agen tes ad mi nis tra ti vos que se dis tri bu em por todo o
apa re lho ad mi nis tra ti vo da União; ao con trá rio, era
pre ci so di fe ren ciá-los e é pre ci so di fe ren ciá-los. Daí a
pro pos ta que eu exa mi na va de cri a ção da car re i ra de
téc ni co pre vi den ciá rio.

Ocor re que, nes te mo men to, se dis cu te a im -
plan ta ção de um novo sis te ma de con tro le de ad mi -
nis tra ção de pes so al pelo Mi nis té rio da Pre vi dên cia,
que ab sor veu o Mi nis té rio da Admi nis tra ção, e essa
an te ci pa ção de PCCS, do Pla no de Clas si fi ca ção de
Car gos e Sa lá ri os, con ce di da des de 1987, não está
sen do con si de ra da re gu lar pelo Mi nis té rio do Pla ne -
ja men to, Orça men to e Ges tão. Ora, es ses ser vi do res
re ce bem esse be ne fí cio – em mu i tos ca sos, equi va -
len te a 50% da sua re mu ne ra ção – des de 1987. Vá ri -
os des ses ser vi do res ti ve ram a con ces são por via ad -
mi nis tra ti va, ou tros por via ju di ci al, e não se pode, até
por uma ques tão de bom sen so, su pri mir 50% de uma 
re mu ne ra ção que já é per ce bi da há mais de 15 anos.

Nes se sen ti do, ve nho fa zer da tri bu na o ape lo
para que o Mi nis té rio do Pla ne ja men to, Orça men to e
Ges tão con si de re uma so lu ção para esse pro ble ma.
Não há como re ti rar esse va lor. É pre ci so le ga li zá-lo,
re gu la ri zá-lo, in de pen den te men te até do novo pla no
de car re i ra. O que não pode ha ver é re du ção da re mu -
ne ra ção que os ser vi do res já re ce bem – e são mais
de 20 mil tra ba lha do res nes sa si tu a ção.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ao tra zer
essa pon de ra ção a esta Casa e ao Mi nis tro do Pla ne -
ja men to, Orça men to e Ges tão, Dr. Mar tus Ta va res,
que ro tam bém es ten der esse ape lo, no sen ti do de
que seja, de ime di a to, en ca mi nha do ao Con gres so

Na ci o nal o novo Pla no de Car re i ra de Téc ni co Pre vi -
den ciá rio. Que seja fe i to por pro je to de lei, por me di da
pro vi só ria, ou pelo ins tru men to con si de ra do mais
ade qua do, mais apto, por par te do Exe cu ti vo. O que
não pode ha ver, so bre os tra ba lha do res da Pre vi dên -
cia So ci al, é essa ame a ça de per da de me ta de da sua 
re mu ne ra ção. Isso se ria o caos na vida de to das es -
sas fa mí li as, que já per ce bem essa re mu ne ra ção há
tan to tem po e já têm o seu or ça men to do més ti co de fi -
ni do em fun ção des se ní vel de re mu ne ra ção, o que
de ter mi na, o que re sul ta em um cer to pa drão de vida. 

O que pre ci sa mos, re al men te, é con ti nu ar esse
tra ba lho de re es tru tu ra ção do INSS para que, com a
nova car re i ra, te nha mos, efe ti va men te, va lo ri za da a
ati vi da de, a ta re fa de con ce der be ne fí ci os, de aten der 
aos nos sos ve lhi nhos do INSS, de aten der aos tra ba -
lha do res bra si le i ros, por que o pa pel da Pre vi dên cia é
a pro te ção so ci al do tra ba lha dor.

Eram es ses os co men tá ri os que eu que ria tra zer 
a esta Casa, nes te mo men to, Sr. Pre si den te.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – Con -

ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Luiz Otá vio.

O SR. LUIZ OTÁVIO (Sem par ti do – PA. Pro nun -
cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, vou apro ve i tar a
tar de de hoje para, pri me i ra men te, re gis trar a mi nha
pre o cu pa ção com re la ção à mu dan ça na di re ção da
Vale do Rio Doce. Foi anun ci a da a sa í da do Emba i xa -
dor Jó rio Da us ter, ex-pre si den te da Com pa nhia Vale
do Rio Doce, e a as sun ção do Sr. Ro ger Agnel li, que
já as su miu a pre si dên cia da Com pa nhia, apre sen tan -
do, in clu si ve, al gu mas di re tri zes que, com cer te za, te -
rão gran de in fluên cia, gran de par ti ci pa ção e, eu di ria,
tra rão um gran de re sul ta do, em es pe ci al, para o meu
que ri do Esta do do Pará e tam bém para ou tros Esta -
dos par ti ci pan tes dos pro je tos des ta me ga em pre sa,
hoje trans na ci o nal, que é a Com pa nhia Vale do Rio
Doce. Mas em es pe ci al ao meu Esta do do Pará, aos
Mu ni cí pi os que es tão em tor no do Pro je to Ca ra jás,
como Pa ra o pe bas, Eldo ra do dos Ca ra jás, Ca naã dos
Ca ra jás, Ma ra bá, Ja cun dá e ou tros que têm in fluên cia 
di re ta na ex plo ra ção do mi né rio de fer ro, bem como
do alu mí nio, na re gião de Bar ca re na e até mes mo na
mi cror re gião de Aba e te tu ba, Iga ra pé-Mi rim e, lá no
ba i xo Ama zo nas, na Mi ne ra ção Rio do Nor te, na ba u -
xi ta, que é a ma té ria-pri ma para a pro du ção de alu mí -
nio. 

E, fi nal men te, a ener gia elé tri ca, ge ra da em Tu -
cu ruí, que é um dos gran des in su mos da in dús tria de
ele tro in ten si vos, que, no caso do alu mí nio, re pre sen -



ta pra ti ca men te 80% do seu cus to. Essa ener gia é ge -
ra da na bar ra gem de Tu cu ruí e, fu tu ra men te, com
Belo Mon te e ou tras hi dre lé tri cas que irão ser cons -
tru í das no meu Pará, com cer te za ha ve rá mais con di -
ções para as ex por ta ções e para que os ne gó ci os da
Com pa nhia Vale do Rio Doce, que são fe i tos no mun -
do todo, pos sam re al men te ge rar mais di vi sas, em -
pre go e ren da para o meu que ri do Pará.

Po rém, não pos so de i xar de re gis trar que, ao
tem po em que a Com pa nhia Vale do Rio Doce era
uma em pre sa es ta tal, ela fa zia um re la ci o na men to
mu i to pró xi mo com as co mu ni da des, com os mu ni cí -
pi os e com o Go ver no do Esta do. Foi na fase da pri va -
ti za ção da Com pa nhia Vale do Rio Doce, quan do as -
su miu a pre si dên cia da Com pa nhia o Sr. Ben ja min
Ste in bruch, que ti ve mos o mo men to de ma i or di fi cul -
da de, de ma i or ten são no re la ci o na men to en tre o Go -
ver no do Esta do do Pará e a Com pa nhia. Foi um re la -
ci o na men to di fí cil, con tur ba do, por que, na que le pe -
río do da pri va ti za ção, a em pre sa ti nha como ob je ti vo
ape nas o re sul ta do eco nô mi co-fi nan ce i ro e não tra ta -
va, em hi pó te se ne nhu ma, de as sun tos da área so ci -
al. Che gou-se a dis cu tir o can ce la men to do Pro je to
Sa lo bo, em Ca ra jás, que re a li za a ex tra ção e in dus tri -
a li za ção do co bre, ma té ria-pri ma hoje im por ta da pelo
Bra sil, ge ran do dé fi cit na ba lan ça co mer ci al. Essas
im por ta ções po de ri am ser evi ta das se esse pro je to
de be ne fi ci a men to do co bre na ver ti ca li za ção mi ne rá -
ria fos se ins ta la do des de à épo ca em que a Com pa -
nhia Vale do Rio Doce era es ta tal. 

Na mu dan ça ha vi da na di re ção da Com pa nhia
Vale do Rio Doce, há cer ca de três anos, as su miu o
Emba i xa dor Jó rio Da us ter, que tam bém ini ci ou sua
ges tão de for ma ten sa em re la ção ao Go ver no do
Pará. A Assem bléia Le gis la ti va do Esta do, com os De -
pu ta dos to dos uni dos, che gou a fis ca li zar, au di tar,
pres si o nar e até cri ar uma CPI con tra a Vale do Rio
Doce. E o Go ver no do Pará tam bém as su miu essa
ban de i ra, exi gin do da Com pa nhia o com pro mis so so -
bre as co mu ni da des em tor no do pro je to, bem como
em re la ção a sua obri ga ção tri bu tá ria, no re co lhi men -
to de im pos tos, como o ICMS ge ra do pelo trans por te
da ba u xi ta da Mi ne ra ção Rio do Nor te, de Trom be tas
até Vila do Con de, em Bar ca re na.

Che ga mos, in clu si ve, o Go ver no do Esta do, a
au tu ar em mais de R$40 mi lhões a Com pa nhia Vale
do Rio Doce. Ti ve mos in for ma ções de que a em pre sa
tam bém não cum pria seus com pro mis sos na área fe -
de ral. E a cor da foi tão es ti ca da, eu di ria, que che gou
qua se a um rom pi men to nas re la ções ins ti tu ci o na is
en tre o Go ver no do Pará e essa Com pa nhia. Mas o
Emba i xa dor Jó rio Da us ter re fle tiu, re u niu a sua di re -

to ria e, a par tir dos úl ti mos dois anos, a em pre sa pas -
sou a re al men te ava li ar a ne ces si da de de in ves tir
tam bém no Pará, de aten der a área so ci al, de aten der 
as pre fe i tu ras. Por que nós não po de ría mos per mi tir
que acon te ces se no Pará o que acon te ceu no Ama -
pá, onde a Ico mi, de po is de 50 anos de ex plo ra ção de
man ga nês, de i xou ape nas os bu ra cos, os de sem pre -
ga dos e a ques tão so ci al to tal men te en tre gue ao Go -
ver no do en tão Ter ri tó rio do Ama pá.

O Emba i xa dor Jó rio Da us ter pas sou a vi si tar
mais o pro je to, de sig nou uma di re to ria que pas sou re -
al men te a mo rar no Esta do do Pará, a vi si tar as mi nas 
de fer ro e de alu mí nio, to dos os pro je tos, in clu si ve os
de lo gís ti ca, como as fer ro vi as e os por tos que a Com -
pa nhia tem no Esta do do Pará. Pas sa ram a cum prir
com a obri ga ção no que se re fe re aos im pos tos. Foi
es ta be le ci da uma re gra de re co lhi men to, hou ve, in -
clu si ve, um re co lhi men to de im pos tos sig ni fi ca ti vo
que per mi tiu ao Pará fa zer mais in ves ti men tos. Foi cri -
a do um Fun do de De sen vol vi men to em par ce ria com
o Go ver no do Pará e a Com pa nhia Vale do Rio Doce
para a área so ci al, que está fun ci o nan do a ple no va -
por com ob je ti vos cla ros, a exem plo de como é fe i ta a
ad mi nis tra ção do Go ver na dor Almir Ga bri el. 

Mas, de toda ma ne i ra, ca u sa-nos pre o cu pa ção
essa mu dan ça de di re ção, aliás o pre si den te vem do
Bra des co. Ontem, as sis ti, no Pro gra ma “Espa ço
Aber to”, da Glo bo News,  uma en tre vis ta do Pre si den -
te Ro ger Agnel li à jor na lis ta Mí ri am Le i tão. De i -
xou-nos pre o cu pa dos ouvi-lo fa lar mu i to cla ra e ob je -
ti va men te ape nas nos as pec tos eco nô mi cos e fi nan -
ce i ros. Fa lou da ne ces si da de de a Com pa nhia in ves tir 
mais no Bra sil, por que aqui es tão as suas re ser vas, e
60 a 70% da em pre sa fun ci o na e al can ça es ses re sul -
ta dos por que está si tu a da no Pará onde exis tem as
re ser vas mi ne ra is, como o fer ro, o co bre, o alu mí nio e
o ouro. Dis se, in clu si ve, que a pri o ri da de de in ves ti -
men tos é o Bra sil, o que me de i xou sa tis fe i to, por que
vi que é ain da no Bra sil que os gran des ne gó ci os são
ge ra dos – na Ama zô nia e, em es pe ci al, no Pará – e
onde as em pre sas têm a gran de ex pec ta ti va de con ti -
nu ar seu pro ces so de de sen vol vi men to, ge ran do
cres ci men to da eco no mia do País. 

O Sr. Ro ger Agnel li afir mou ain da que o pro ble -
ma da ge ra ção de ener gia elé tri ca, com cer te za, será
so lu ci o na do e que a Com pa nhia tem in te res se em in -
ves tir em hi dre lé tri cas, em es pe ci al no Pará, pelo seu
po ten ci al hí dri co para ge rar mais ener gia, mais em -
pre go e ren da. E fi cou cla ro o seu pou co co nhe ci men -
to no que se re fe re à Ama zô nia e, em es pe ci al, ao
Pará. 



Por tan to, a nos sa pre o cu pa ção, eu di ria, é no
sen ti do de que a nova di re ção da Com pa nhia Vale
do Rio Doce, sob a pre si dên cia do Sr. Ro ger Agnel li, 
re a li ze re al men te um tra ba lho sé rio, como tem sido
fe i to até hoje, com o ob je ti vo ma i or do lu cro, do re -
sul ta do, da con cor rên cia, do mer ca do in ter na ci o nal,
da com pe ti ção, mas que tam bém se lem bre de que
no Pará exis tem ha bi tan tes, que não es tão pre o cu -
pa dos ape nas com o re sul ta do fi nan ce i ro, mas tam -
bém com o as pec to so ci al, para o qual os go ver nan -
tes do Pará es tão aten tos – o Go ver na dor Almir Ga -
bri el e toda a Ban ca da Fe de ral. De se ja mos que
essa par ce ria sé ria do re tor no do ca pi tal in ves ti do
seja vis ta em be ne fí ci os à po pu la ção, no que se re -
fe re à ge ra ção de em pre go, à ge ra ção de ren da e à
con tri bu i ção dos im pos tos para aten der re al men te a
in fra-es tru tu ra ne ces sá ria para o fun ci o na men to de
uma em pre sa de re sul ta do tão oti mi za do.

Eu di ria tam bém que ouvi, com bas tan te aten -
ção, a pro pos ta de cri a ção de uma nova di re to ria re -
la ci o na da à lo gís ti ca, ten do em vis ta os gran des in -
ves ti men tos que se rão fe i tos na Ama zô nia, como já
foi anun ci a do – e o Pre si den te Fer nan do Hen ri que
de ve rá con fir mar isso nos pró xi mos me ses. Será ini -
ci a da a cons tru ção da hi dre lé tri ca de Belo Mon te
com a li be ra ção do edi tal de con cor rên cia. Re al men -
te, isso fará com que es pe ci al men te o nos so Esta do, 
e não ape nas a Ama zô nia, tra ba lhe para que essa
nova di re to ria de lo gís ti ca da Vale do Rio Doce tam -
bém pen se nos in ves ti men tos e na ver ti ca li za ção
mi ne rá ria dos pro du tos ge ra dos no Pará. 

É im por tan te que essa nova di re to ria as su ma o 
com pro mis so de vi a bi li zar o Pro je to Sa lo bro, que é a 
in dus tri a li za ção, que é o be ne fi ci a men to do co bre,
pois uma das ma i o res re ser vas do mun do en con -
tra-se no Pará. A re ser va é viá vel, o que já foi com -
pro va do eco nô mi ca e fi nan ce i ra men te. Esse pro je to
vai ge rar em pre go, ren da e tra rá re sul ta dos à po pu -
la ção pa ra en se e, como con se qüên cia, à ba lan ça
co mer ci al bra si le i ra.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – Não
há mais ora do res ins cri tos.

So bre a mesa, re que ri men to que pas so a ler.

É lido o se guin te

REQUERIMENTO Nº 404, DE 2001

Re que i ro, nos ter mos re gi men ta is, seja apre -
sen ta do pelo Se na do Fe de ral, voto de pe sar pelo fa le -
ci men to da irmã Mar ce li na de São Luiz.

Justificação

Fa le ceu na úl ti ma se gun da fe i ra, em Ca ri a ci ca –
Espí ri to San to, aos 88 anos, a irmã Mar ce li na de São
Luiz, di ri gen te ma i or do or fa na to Cris to Rei na que la
lo ca li da de. Essa ins ti tu i ção que abri ga hoje 110 me -
no res foi con du zi da exem plar men te, du ran te 44 anos, 
pela irmã Mar ce li na e sua va lo ro sa equi pe de vo lun tá -
ri os e co la bo ra do res.

Fi lha mais ve lha de uma fa mí lia de oito ir mãos,
Ma ria Braz San tan na nas ceu no Rio de Ja ne i ro em 19 
de mar ço de 1913 e veio para o Espí ri to San to aos
três anos mo rar em Mu qui. A es co lha pela vida re li gi o -
sa ocor reu aos 13 anos. Em 1957, a irmã che gou ao
or fa na to Cris to Rei, fun da do pelo pa dre ita li a no Le an -
dro Del lo’Homo.

Para to dos nós, ami gos e ad mi ra do res, é di fí cil
achar a pa la vra exa ta para des cre ver o sig ni fi ca do e a
im por tân cia da irmã Mar ce li na no meio so ci al e re li gi -
o so do nos so es ta do.

Tra ta-se sem dú vi da da mais des ta ca da ben fe i -
to ra dos me no res ca ren tes na his tó ria do Espí ri to
San to, que por qua se meio sé cu lo se de di cou a apo i ar 
ma te ri al e es pi ri tu al men te mi lha res de me no res.

Com esse re gis tro ma ni fes ta mos aqui lo que
todo ca pi xa ba sen te nes se mo men to de imen so pe -
sar. Fi ca rá in de le vel men te mar ca do em nos sas men -
tes e co ra ções a fi gu ra frá gil e de ter mi na da da fre i ra
que com seu tes te mu nho en ri que ceu a vida de to dos
nós.

Sala das Ses sões, 2 de agos to de 2001. – Se na -
dor Ri car do San tos.

O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – Em
vo ta ção o re que ri men to.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.

O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – Os
Srs. Se na do res Lú cio Alcân ta ra, Edu ar do Si que i ra
Cam pos e Ma u ro Mi ran da en vi a ram dis cur sos à Mesa 
para se rem pu bli ca dos, na for ma do dis pos to no art.
203 do Re gi men to Inter no. 

S. Exªs se rão aten di dos. 
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE) 

– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o dia 1º de
agos to de 2001 as si na la a pas sa gem do cen te ná rio
de nas ci men to de Pe dro Ale i xo, al guém que mar cou a 
vida pú bli ca bra si le i ra ao lon go de boa par te do sé cu -
lo XX. Po lí ti co, ad vo ga do, pro fes sor, jor na lis ta e es cri -



tor, esse mi ne i ro nas ci do no ber ço his tó ri co de seu
Esta do, Ma ri a na, me re ce ter sua me mó ria ce le bra da.

Fa lar de Pe dro Ale i xo é ato pe da gó gi co. Nele,
con ce i tos es sen ci a is como o de de mo cra cia, jus ti ça e
li ber da de são com po nen tes in dis so ciá ve is na cons -
tru ção do es pa ço pú bli co, ou seja, da po lí ti ca, em ad -
mi rá vel co e rên cia com o ir re to cá vel com por ta men to
pes so al. Com efe i to, em toda sua tra je tó ria de vida –
do jo vem que se ba cha re lou, em 1922, pela Fa cul da -
de Li vre de Di re i to de Mi nas Ge ra is ao ex pe ri en te po -
lí ti co fa le ci do em 1975 – en con tra re mos a li nha que
ba li zou in te gral men te sua exis tên cia: a fé in que bran -
tá vel no Di re i to como ins tru men to da Jus ti ça, na Li -
ber da de como con di ção para a Ci da da nia, na De mo -
cra cia como ra zão de ser do Esta do.

Assim era Pe dro Ale i xo.

Estu dan te exem plar, quan do alu no do cur so de
Di re i to, di ri giu a Re vis ta Aca dê mi ca e con quis tou o
Prê mio Rio Bran co, dis tin ção con fe ri da ao me lhor alu -
no. Em am bos os ca sos, era o si nal pre co ce do que
iria ca rac te ri zá-lo pela vida afo ra. Vo ca ção in ques ti o -
ná vel para o jor na lis mo, cedo co me çou a mi li tar na
im pren sa de Belo Ho ri zon te: em 1923, já es cre via
para o Diá rio da Ma nhã; qua tro anos mais tar de, em
1927, une-se a ou tros com pa nhe i ros na fun da ção da -
que le que ain da é o mais im por tan te jor nal mi ne i ro, o
Esta do de Mi nas.

O fi nal da tur bu len ta dé ca da de 1920, pe río do
em que mais e mais se ex pli ci ta o qua dro de pro fun da
– e ir re ver sí vel – cri se da Re pú bli ca Ve lha, irá en con -
trá-lo no fir me e de ci di do com ba te às es tru tu ras oli -
gár qui cas de po der exis ten tes no País, par ti ci pan do
ati va men te da cam pa nha da Ali an ça Li be ral.

Ele i to De pu ta do à Assem bléia Na ci o nal Cons ti -
tu in te, em 1933, Pe dro Ale i xo dava iní cio à pro fí cua
car re i ra par la men tar que lhe dará pro je ção na ci o nal. A
Cons ti tu i ção de 1934 dele re ce beu no tá vel con tri bu i ção, 
es pe ci al men te no que tan ge ao Ca pí tu lo dos Di re i tos e
Ga ran ti as Indi vi du a is. Nes sa cur ta le gis la tu ra, abre vi a -
da pelo gol pe do Esta do Novo de Var gas, atu ou em vá ri -
as fren tes: in te grou a Co mis são de Re for ma do Co lé gio
Ele i to ral, foi mem bro des ta ca do da Co mis são de Cons -
ti tu i ção e Jus ti ça, exer ceu as fun ções de Lí der da Ma i o -
ria e, em ato de jus to re co nhe ci men to de seu va lor por
par te de seus Pa res, foi ele i to Pre si den te da Câ ma ra
dos De pu ta dos, em maio de 1937. 

Jus ta men te quan do do exer cí cio da Pre si dên cia 
da Câ ma ra é que Ale i xo re ce be a no tí cia do gol pe de
Esta do des fe ri do por Ge tú lio. Fiel aos prin cí pi os dos
qua is ja ma is se afas tou, ex ter nou pu bli ca men te sua
re pul sa ao ges to di ta to ri al. Re co lhi do às ati vi da des

pri va das, não es mo re ceu na luta pela vol ta do es ta do
de di re i to. Assim é que, em 1943, ins cre ve-se en tre os 
sig na tá ri os do Ma ni fes to dos Mi ne i ros, ple na men te
cons ci en te dos ris cos que cor ria. Uma das pri me i ras
re a ções da di ta du ra foi des ti tuí-lo do car go de Di re tor
Ju rí di co do Ban co Hi po te cá rio e Agrí co la de Mi nas
Ge ra is.

Ven ci do o tem po do Esta do Novo, ve mos Pe dro
Ale i xo fi li ar-se à nas cen te União De mo crá ti ca Na ci o -
nal, na con vic ção de que esse Par ti do se ria a mol du ra 
na tu ral para suas idéi as li be ra is. Como De pu ta do
Esta du al, con tri bu iu pro fun da men te na ela bo ra ção da
nova Cons ti tu i ção do Esta do. Li cen ci an do-se do Le gis -
la ti vo, foi aju dar o gran de Mil ton Cam pos a fa zer um
dos mais res pe i ta dos go ver nos da His tó ria de Mi nas,
as su min do a es tra té gi ca Pas ta do Inte ri or e Jus ti ça.

Sua tra je tó ria no âm bi to na ci o nal, Sr. Pre si den -
te, Srªs e Srs. Se na do res, é re to ma da ao fi nal dos
anos 50. Pe dro Ale i xo foi ele i to De pu ta do Fe de ral
para a 4ª Le gis la tu ra (1959 -1963) e, nes sa con di ção,
par ti ci pa ati va men te de um dos mais ten sos mo men -
tos de nos sa His tó ria Re pu bli ca na, cor res pon den do
ao fi nal dos ”Anos JK“, ao bre vís si mo pe río do de Jâ -
nio Qu a dros e ao con tur ba do Go ver no João Gou lart.

Vale a pena re me mo rar a par ti ci pa ção de Ale i xo
nes sa fase de tan ta tur bu lên cia po lí ti ca no País. Em
meio a um qua dro de cres cen te po la ri za ção ide o ló gi -
ca, ja ma is se omi tiu. Foi Lí der do Go ver no Jâ nio Qu a -
dros na Câ ma ra dos De pu ta dos; li de rou o Blo co Par -
la men tar UDN/PL e, ante o aden sa men to da cri se po -
lí ti ca, con du ziu a Opo si ção na Câ ma ra. 

Qu an do da ten ta ti va de gol pe, em 1961, para
que o Vice-Pre si den te Gou lart não as su mis se o car -
go que Jâ nio de i xa ra vago, Pe dro Ale i xo es ta va en tre
os que mais lu ta ram por uma so lu ção pa cí fi ca, que
não fe ris se de mor te a Cons ti tu i ção. Me nos de três
anos de po is, apo i ou, sim, a der ru ba da de Jan go, ten -
do-o fe i to na mais fir me cren ça de que a de mo cra cia
cor ria sé ri os ris cos. Co e ren te men te, in sis tia para que
o novo re gi me ra pi da men te se re en con tras se em ter -
mos ju rí di cos: não por aca so, foi ele o Pre si den te da
Co mis são Espe ci al do Con gres so Na ci o nal que ela -
bo rou a re da ção fi nal da Car ta de 1967.

Cre io, Sr. Pre si den te, que a pro va mais ca bal de
sua fi de li da de ao ideá rio de mo crá ti co e li be ral que
sem pre o nor te ou foi dada por ele quan do ocu pou a
Vice-Pre si dên cia da Re pú bli ca. Na que le ter rí vel de -
zem bro de 1968, foi a úni ca voz no Con se lho de Se -
gu ran ça Na ci o nal a se opor à de cre ta ção do Ato Insti -
tu ci o nal N.º 5, nele an te ven do a ins ti tu ci o na li za ção da 
di ta du ra.



Esse ges to de co ra gem cí vi ca e de fir me za mo -
ral, além do es for ço que de sen vol veu para a re a ber tu -
ra do Con gres so Na ci o nal, fo ram atos que se mos tra -
ram ina ce i tá ve is aos olhos da li nha dura. Em fins de
agos to de 1969, anun ci a do o afas ta men to do Pre si -
den te Cos ta e Sil va, ví ti ma de do en ça que o le va ria à
mor te, não pôde as su mir a Pre si dên cia da Re pú bli ca. 

O va len te lu ta dor das gran des ca u sas não cru -
zou os bra ços. Sua der ra de i ra cam pa nha deu-se em
tor no da cri a ção de um novo Par ti do po lí ti co que, a
des pe i to de to das as cir cuns tân ci as ad ver sas e do
pe ri go que ron da va a to dos que não se su je i ta vam à
for ça do ar bí trio, bus cou des nu dar a ar ti fi ci a li da de do
bi par ti da ris mo que o re gi me de ex ce ção im pu se ra ao
País. Nas cia, en tão, o Par ti do De mo cra ta Re pu bli ca no, 
o PDR, ri go ro sa men te com pro me ti do com a re com po -
si ção da or dem cons ti tu ci o nal. No tex to de apre sen ta -
ção do Par ti do, lá es ta va ex pli ci ta do, em mo men to de
su pre ma an gús tia na ci o nal em face da es ca la da di ta -
to ri al, o com pro mis so de ”as se gu rar e pre ser var os di -
re i tos fun da men ta is da pes soa hu ma na“.

Assim era Pe dro Ale i xo.
Ao fa le cer, em 1975, de i xou um le ga do que so -

men te os gran des ho mens são ca pa zes de edi fi car: a
re ti dão de ca rá ter, a fi de li da de a prin cí pi os, a co e rên -
cia, a cer te za de que Na ção al gu ma con se gui rá atin -
gir seus mais ele va dos pro pó si tos se não for pelo ca -
mi nho da Lei, da Jus ti ça e da De mo cra cia.

Essas li ções, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na -
do res, ele as de i xou no Par la men to, na ad vo ca cia, no
ma gis té rio, nos tex tos es cri tos, no co ti di a no de uma
vida hon ra da.

Essas li ções, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na -
do res, se as si mi la das, nos fa zem ma i o res e me lho res
e nos per mi tem so nhar com um Bra sil jus to, prós pe ro.

Mu i to obri ga do.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL
– TO) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, com
gran de sa tis fa ção re tor no à tri bu na des ta Casa, para 
re gis trar um im por tan te fato de ini ci a ti va do Go ver no 
do Esta do do To can tins.

O Go ver na dor Si que i ra Cam pos deu iní cio on -
tem, na ci da de de Arra i as, a uma nova fase na ad -
mi nis tra ção es ta du al, de no mi na da go ver no iti ne ran -
te, ini ci a ti va esta que se es ten de rá até 21 de se tem -
bro e trans fe ri rá o go ver no es ta du al para 18 ci da des 
se des de re giões ad mi nis tra ti vas. Cada ci da de sede
vi si ta da re ce be rá, tam bém, os pre fe i tos dos mu ni cí -
pi os mais pró xi mos. No caso de Arra i as, fo ram aten -
di dos os pre fe i tos de Com bi na do, Con ce i ção do To -
can tins e Novo Ale gre.

A pró xi ma ci da de a abri gar o go ver no iti ne ran -
te será a de Ara gua í na, jun ta men te com mais nove
pre fe i tos da que la re gião.

É im por tan te sa li en tar, Sras. e Srs. Se na do res,
que a de ci são do Go ver no Esta du al bus car uma ma -
i or pro xi mi da de com os pre fe i tos, com a po pu la ção e 
seus pro ble mas, trans fe rin do todo o cen tro po lí ti co e 
ad mi nis tra ti vo para a re gião, pro pi ci a rá mais agi li da -
de na to ma da de de ci sões, apre sen tan do ra pi da -
men te so lu ções para as ne ces si da des dos mu ni cí pi -
os to can ti nen ses.

Assim, que ro lou var mais essa ini ci a ti va po lí ti -
ca e ad mi nis tra ti va do Go ver na dor Si que i ra Cam -
pos, que, com cer te za, será ex tre ma men te be né fi ca
para o povo do nos so Esta do.

Apro ve i to o en se jo, Sr. Pre si den te, Sras. e Srs.
Se na do res, para pa ra be ni zar o povo de Arra i as, mu -
ni cí pio que on tem com ple tou 261 anos de cri a ção,
sen do a se gun da ci da de mais an ti ga do nos so Esta -
do. A es co lha da que le mu ni cí pio para ini ci ar o go -
ver no iti ne ran te, foi mais uma for ma de o Go ver no
do Esta do ho me na ge ar o povo de Arra i as, sua tra di -
ção e his tó ria.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Sr.
Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, em nos sas ci da -
des abri gam-se 80% dos bra si le i ros. Essa sim ples
cons ta ta ção tra duz a soma de imen sos pro ble mas: a 
mi sé ria das pe ri fe ri as, as ha bi ta ções de pa drão pre -
cá rio, a fal ta de sa ne a men to, a cri mi na li da de, as di fi -
cul da des do trans por te co le ti vo e do trân si to, a es -
pe cu la ção imo bi liá ria.

Mas a pre sen ça de 80% de nos sa po pu la ção
nas ci da des sig ni fi ca tam bém a opor tu ni da de de
ele var as con di ções de vida e o ní vel de jus ti ça e
bem-es tar em nos sa so ci e da de. Isso se pu der mos
trans for mar as ci da des em foco de ações con ca te -
na das de ges tão ur ba na cen tra das no ata que a es -
ses pro ble mas. Para isso, ca re cía mos, até re cen te -
men te, de ins tru men to le gal apro pri a do.

A Cons ti tu i ção de 88 nos deu uma im por tan te
base ju rí di ca so bre a qual cons tru ir esse ins tru men -
to: é o ca pí tu lo da Cons ti tu i ção de di ca do à po lí ti ca
ur ba na, que im põe o con ce i to de fun ção so ci al da
pro pri e da de e a obri ga ção de ado ção do pla no di re -
tor.

Além dis so, Emen da Cons ti tu ci o nal de 1999,
por mim pro pos ta, in cor po rou a mo ra dia no rol dos
di re i tos in di vi du a is, por meio de nova re da ção do ar -



ti go 6º da Cons ti tu i ção Fe de ral. Esse foi um pas so a
mais na di re ção cer ta.

No en tan to, es sas fe i ções e co man dos da
Cons ti tu i ção de pen di am, para ad qui rir ple na efi cá -
cia, da ela bo ra ção de lei fe de ral que de li ne as se di -
re tri zes de po lí ti cas ur ba nas e um ade qua do qua dro 
de pe na li da des no caso de seu des cum pri men to.
Ago ra, Sr. Pre si den te, te mos essa Lei, dis po mos do
ins tru men to le gal para en fren tar os gi gan tes cos de -
sa fi os fí si cos e so ci a is das ci da des bra si le i ras: tra -
ta-se do Esta tu to das Ci da des, que o Se na do apro -
vou em ju nho pró xi mo pas sa do.

Esse avan ço ju rí di co con quis ta do pelo Bra sil
deve ser co me mo ra do. Espe ci fi ca men te, que ro aqui
re gis trar o even to re a li za do no Pa lá cio do Pla nal to,
em 10 de ju lho, quan do esta Casa es ta va em re ces -
so. Na que la oca sião, o Pre si den te da Re pú bli ca
san ci o nou o Esta tu to das Ci da des apro va do pelo
Con gres so. Não só san ci o nou for mal men te, como
elo gi ou am pla men te o tra ba lho do Con gres so e
enal te ceu a im por tân cia da nova Lei.

Como re la tor da ma té ria nes ta Casa, pos so
as se gu rar que o veto pre si den ci al a al guns ar ti gos
re la ci o na dos à con ces são de uso es pe ci al para fins
de mo ra dia nada mais re pre sen ta do que um aper fe -
i ço a men to à nova lei vi gen te. Tan to as sim se ca rac -
te ri zou a al te ra ção, que a as ses so ria do Pa lá cio do
Pla nal to tor nou pú bli co, no mes mo dia da san ção,
um novo tex to com ade qua ções per ti nen tes, prin ci -
pal men te quan do se es pe ci fi ca os imó ve is pú bli cos
que pre ci sam ser pre ser va dos do ris co de de sa pro -
pri a ção. Nes se caso, es pe ci fi ca men te, as áre as de
in te res se da de fe sa na ci o nal, da pre ser va ção am bi -
en tal e da pro te ção dos ecos sis te mas na tu ra is, os
re ser va dos à cons tru ção de re pre sas e obras con -
gê ne res e os que cons ti tu am vias de co mu ni ca ção.

Pro ces sa da a in clu são des sas nor mas, Sr.
Pre si den te, Sras. e Srs. Se na do res, fi cou evi den ci a -
do o gran de ser vi ço que o Con gres so Na ci o nal, e
em es pe ci al a atu al le gis la tu ra des ta Casa, pres tou
à Na ção ao apro var, por una ni mi da de, o Esta tu to da 
Ci da de, re di min do-se pe ran te os bra si le i ros dos 12
anos em que a so ci e da de fi cou pri va da do or de na -
men to e con tro le do uso do solo.

A apro va ção do Esta tu to da Ci da de foi uma
gran de vi tó ria do Con gres so Na ci o nal, do Pre si den -
te da Re pú bli ca e, aci ma de tudo, do povo bra si le i ro, 
que, a par tir de ago ra, po de rá co brar dos ad mi nis -
tra do res pú bli cos mu ni ci pa is o com ba te à es pe cu la -
ção imo bi liá ria, en tre os as pec tos mais im por tan tes. 

Des ta for ma, leis mu ni ci pa is con ti das no Pla no
Di re tor po de rão de ter mi nar o par ce la men to, a edi fi -
ca ção ou a uti li za ção com pul só ri as do solo ur ba no
que não es te ja sen do ocu pa do para aten der a fun -
ção so ci al da pro pri e da de. Caso o pro pri e tá rio não
cum pra os pra zos de ter mi na dos pela ad mi nis tra ção, 
o ter re no so fre rá, du ran te cin co anos, ta xa ção pro -
gres si va de IPTU. Se ain da as sim as de ter mi na ções
não fo rem cum pri das, o imó vel po de rá ser de sa pro -
pri a do.

Como se vê, Sr. Pre si den te, Sras. e Srs. Se na -
do res, está ago ra nas mãos dos pre fe i tos mu ni ci pa is
de todo o País a ta re fa de dar pros se gui men to ao ci clo 
vi to ri o so ini ci a do no Con gres so Na ci o nal e que teve
con ti nu i da de no Pa lá cio do Pla nal to. À dis po si ção des -
ses ad mi nis tra do res en con tra-se um gran de nú me ro
de me ca nis mos para a ges tão ur ba na, pos si bi li tan do a 
re du ção do abis mo das de si gual da des so ci a is.

E pela ma ne i ra como os pre fe i tos es tão se mo -
vi men tan do em todo o País, não há dú vi da so bre a
re vo lu ção a ser pro por ci o na da pelo Esta tu to da Ci -
da de. São de ze nas e de ze nas de con sul tas e se mi -
ná ri os para dis cus são do tema, o que con fi gu ra a
ne ces si da de de uma re for ma ur ba na em to dos os
con glo me ra dos ur ba nos. 

Deve-se lem brar, ain da, que o Esta tu to da Ci -
da de é sá bio ao es ta be le cer as di re tri zes ge ra is da
po lí ti ca ur ba na, sem con tu do obri gar os Mu ni cí pi os
ao uso des se ou da que le ins tru men to. Ao con trá rio,
a nova lei ofe re ce aos go ver nos lo ca is uma es pé cie
de ”ca i xa de fer ra men tas“, que os Mu ni cí pi os po de -
rão uti li zar na exa ta me di da de suas ne ces si da des e 
con ve niên ci as.

Antes de fi na li zar mi nhas pa la vras, Sr. Pre si -
den te, Sras. e Srs. Se na do res, faço aqui um ape lo
para que to dos aque les que têm as sen to no ple ná rio 
des ta Casa uti li zem de sua in fluên cia, em seus res -
pec ti vos Esta dos, para pro vo car não ape nas a dis -
cus são, mas a apli ca ção de to dos os dis po si ti vos
con ti dos no Esta tu to da Ci da de no ma i or nú me ro de 
mu ni cí pi os. Esta re mos, to dos nós, dan do uma gran -
de con tri bu i ção à Na ção.

Era o que ti nha a di zer. Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) –
Nada mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en -
cer rar os tra ba lhos, lem bran do às Srªs e aos Srs.
Se na do res que cons ta rá da ses são de li be ra ti va or di -
ná ria a re a li zar-se na pró xi ma ter ça-fe i ra, dia 7 de
agos to, a se guin te:



ORDEM DO DIA

O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – Está en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 13 ho ras e 22 mi nu tos.)





Ata da 85ª Ses são não De li be ra ti va
em 3 de agos to de 2001

3ª Ses são Le gis la ti va Ordi ná ria da 51ª le gis la tu ra

Pre si dên cia dos Srs. Car los Wil son, Mo za ril do Ca val can ti, Pe dro Si mon
Jef fer son Pé res, Ade mir Andra de e José Fo ga ça

(Ini cia-se a ses são às 9 ho ras.)

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Ha ven -
do nú me ro re gi men tal, de cla ro aber ta a ses são.

Sob a pro te ção de Deus, ini ci a mos os nos sos
tra ba lhos.

O Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za -
ril do Ca val can ti, pro ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

MENSAGEM

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

MENSAGEM Nº 502, DE 2001 – CN
(Nº 818/2001, na ori gem)

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 61 da Cons ti tu i ção Fe de ral,

sub me to à ele va da de li be ra ção de Vos sas Exce lên ci -
as, acom pa nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se -
nhor Mi nis tro de Esta do do Pla ne ja men to, Orça men to 
e Ges tão, o tex to do pro je to de lei que ”Abre ao Orça -
men to Fis cal da União cré di to es pe ci al no va lor de
R$8.500.000,00, em fa vor da Câ ma ra dos De pu ta -
dos, para os fins que es pe ci fi ca“.

Bra sí lia, 2 de agos to de 2001. – Fer nan do Hen -
ri que Car do so.

EM nº 226/MP

Ba sí lia, 24 de ju lho de 2001

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Di ri jo-me a Vos sa Exce lên cia para apre sen tar so -

li ci ta ção de aber tu ra de cré di to es pe ci al ao Orça men to
Fis cal da União (Lei nº 10.171, de 5 de ja ne i ro de 2001), 
no va lor de RS8.500.000,00 (oito mi lhões e qui nhen tos
mil re a is), em fa vor da Câ ma ra dos De pu ta dos.

2. A so li ci ta ção tem por ob je ti vo co brir des pe sas
com a di vul ga ção ins ti tu ci o nal da Câ ma ra dos De pu -
ta dos nos me i os de co mu ni ca ção so ci al, con for me
pri o ri da de de fi ni da pela Pre si dên cia da que la Casa.

3. O cré di to em ques tão de cor re de so li ci ta ção for -
ma li za da por in ter mé dio do Ofi cio nº 478/DG, da Câ ma -
ra dos De pu ta dos, da ta do de 5 de ju lho de 2001.

4. A aber tu ra do pre sen te cré di to vi a bi li zar-se-á
por meio de pro je to de lei, a ser sub me ti do à apre ci a -
ção do Con gres so Na ci o nal, com re cur sos re sul tan -
tes da anu la ção par ci al de do ta ções or ça men tá ri as,
obe de ci das as pres cri ções do art. 167, in ci so V, da
Cons ti tu i ção, e em con for mi da de com o dis pos to no
art. 43, § 1º, in ci so III, da Lei nº 4.320, de 17 dc mar ço
de 1964.

5. Cabe es cla re cer que, se gun do o Órgão, a
pro gra ma ção ob je to de can ce la men to não so fre rá
pre ju í zo na sua exe cu ção, uma vez que o re ma ne ja -
men to pro pos to foi de ci di do com base em pro je ções
de suas pos si bi li da des de dis pên dio até o fi nal do cor -
ren te exer cí cio.

6. Nes sas con di ções, sub me to à ele va da de li be -
ra ção de Vos sa Exce lên cia o ane xo pro je to de lei, que 
visa a efe ti var a aber tu ra do re fe ri do cré di to es pe ci al.

Res pe i to sa men te, – Mar tus Ta va res, Mi nis tro
de Esta do do Pla ne ja men to, Orça men to e Ges tão.

PROJETO DE LEI Nº 30, DE 2001 – CN

Abre ao Orça men to Fis cal da União, 
cré di to es pe ci al no va lor de R$8.500.000,00, 
em fa vor da Câ ma ra dos De pu ta dos, para 
os fins que es pe ci fi ca.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica aber to ao Orça men to Fis cal da

União (Lei nº 10.171, de 5 de ja ne i ro de 2001), em fa -
vor da Câ ma ra dos De pu ta dos, cré di to es pe ci al no
va lor de R$8.500.000,00 (oito mi lhões e qui nhen tos
mil re a is), para aten der à pro gra ma ção cons tan te do
Ane xo I des ta lei.

Art. 2º Os re cur sos ne ces sá ri os à exe cu ção do
dis pos to no ar ti go an te ri or de cor re rão da anu la ção
par ci al de do ta ções or ça men tá ri as, con for me in di ca -
do no Ane xo II des ta lei.

Art. 3º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Bra sí lia, de de 2001.





LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 10.171, DE 5 DE JANEIRO DE 2001

Esti ma a Re ce i ta e fixa a des pe sa da 
União para o exer cí cio fi nan ce i ro de
2001.

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

LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

Esta tui Nor mas Ge ra is de Di re i to Fi -
nan ce i ro para ela bo ra ção e con tro le dos
or ça men tos e ba lan ços da União, dos
Esta dos, dos Mu ni cí pi os e do Dis tri to Fe -
de ral.

....................................................................................
Art. 43. A aber tu ra dos cré di tos su ple men ta res e 

es pe ci a is de pen de da exis tên cia de re cur sos dis po ní -
ve is para ocor rer a des pe sa e será pre ce di da de ex -
po si ção jus ti fi ca ti va. (Veto re je i ta do no DO  3-6-1964)

§ 1º Con si de ram-se re cur sos para o fim des te
ar ti go, des de que não com pro me ti dos: (Veto re je i ta do 
no DO 3-6-1964)

I – o su pe rá vit fi nan ce i ro apu ra do em ba lan ço
pa tri mo ni al do exer cí cio an te ri or; (Veto re je i ta do no
D.O. 3-6-1964)

II – os pro ve ni en tes de ex ces so de ar re ca da ção; 
(Veto re je i ta do no DO 3-6-1964)

III – os re sul tan tes de anu la ção par ci al ou to tal
de do ta ções or ça men tá ri as ou de cré di tos adi ci o na -
is, au to ri za dos em lei; (Veto re je i ta do no DO
3-6-1964)

IV – o pro du to de ope ra ções de cré di to au to ri -
za das, em for ma que ju ri di ca men te pos si bi li te ao po -
der exe cu ti vo re a li zá-las. (Veto re je i ta do no DO
3-6-1964)

§ 2º Enten de-se por su pe rá vit fi nan ce i ro a di fe -
ren ça po si ti va en tre o ati vo fi nan ce i ro e o pas si vo fi -
nan ce i ro, con ju gan do-se, ain da, os sal dos dos cré di -
tos adi ci o na is trans fe ri dos e as ope ra ções de cré di to 
a eles vin cu la das. (Veto re je i ta do no DO 3-6-1964)

§ 3º Enten de-se por ex ces so de ar re ca da ção,
para os fins des te ar ti go, o sal do po si ti vo das di fe -
ren ças acu mu la das mês a mês en tre a ar re ca da ção
pre vis ta e a re a li za da, con si de ran do-se, ain da, a
ten dên cia do exer cí cio. (Veto re je i ta do no DO
3-6-1964)

§ 4º Para o fim de apu rar os re cur sos uti li zá ve -
is, pro ve ni en tes de ex ces so de ar re ca da ção, de du -

zir-se-á a im por tân cia dos cré di tos ex tra or di ná ri os
aber tos no exer cí cio. (Veto re je i ta do no DO 3-6-1964)
....................................................................................

(À Co mis são Mis ta de Pla nos Orça -
men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção.)

O SR. PRESIDENTE  (Car los Wil son) – Do
Expe di en te lido, que vai à pu bli ca ção, cons ta men sa -
gem pre si den ci al en ca mi nhan do o Pro je to de Lei n.º
30, de 2001-CN, que vai à Co mis são Mis ta de Pla nos, 
Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção.

Nos ter mos da Re so lu ção n.º 2, de 1995-CN, a
Pre si dên cia es ta be le ce o se guin te ca len dá rio para
tra mi ta ção do Pro je to:

Até 08-8 pu bli ca ção e dis tri bu i ção de avul sos;
Até 16-8 pra zo fi nal para apre sen ta ção de

emen das;
Até 21-8 pu bli ca ção e dis tri bu i ção de avul sos

das emen das;
Até 31-8 en ca mi nha men to do pa re cer fi nal à

Mesa do Con gres so Na ci o nal.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) — So bre
a mesa, ofí ci os que se rão li dos pelo Sr. 1º Se cre tá -
rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

São li dos os se guin tes:

OFÍCIOS

OF. Nº 182/01-GLPFL

Bra sí lia, 1º de agos to de 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, so li ci to seja fe i ta a

subs ti tu i ção na in di ca ção dos mem bros da Co mis são
Mis ta in cum bi da do es tu do e pa re cer da Me di da Pro -
vi só ria nº 2.196-2, de 27 de ju lho de 2001, que “Esta -
be le ce o Pro gra ma de For ta le ci men to das Insti tu i ções 
Fi nan ce i ras Fe de ra is e au to ri za a cri a ção da Empre -
sa Ges to ra de Ati vos – EMGEA”, fi can do as sim cons -
ti tu í da:

Ti tu la res 
Jo nas Pi nhe i ro
José Agri pi no

Su plen tes
 Fran ce li no Pe re i ra
 Ro meu Tuma

Aten ci o sa men te, – Se na dor Fran ce li no Pe re i -
ra, Lí der do PFL, em exer cí cio.



Ofí cio nº 1.016-L-PFL/2001

Bra sí lia, 1º de agos to de 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, in di co a Vos sa Exce -

lên cia os no mes dos De pu ta dos do Par ti do da Fren te
Li be ral que fa rão par te da Co mis são Mis ta des ti na da
a emi tir pa re cer à Me di da Pro vi só ria nº 2.178-35, de
26 de ju lho de 2001, que “Dis põe so bre o re pas se de
re cur sos fi nan ce i ros do Pro gra ma Na ci o nal de Ali -
men ta ção Esco lar, ins ti tui o Pro gra ma Di nhe i ro Di re to 
na Esco la, al te ra a Lei nº 9.533, de 10 de de zem bro
de 1997, que dis põe so bre pro gra ma de ga ran tia de
ren da mí ni ma, ins ti tui pro gra mas de apo io da União
às ações dos Esta dos e Mu ni cí pi os, vol ta das para o
aten di men to edu ca ci o nal, e dá ou tras pro vi dên ci as”,
em subs ti tu i ção aos an te ri or men te in di ca dos.

Efe ti vo:
De pu ta do Eu ler Ri be i ro

Su plen te:
De pu ta do Ro ber to Pes soa

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Ino cên cio Oli ve i -
ra, Lí der do Blo co Par la men tar PFL/PST.

Ofí cio nº 1.029-L-PFL/2001

Bra sí lia, 1º de agos to de 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, in di co a Vos sa Exce -

lên cia os no mes dos De pu ta dos do Blo co Par la men -
tar PFL/PST, que fa rão par te da Co mis são Mis ta des -
ti na da a emi tir pa re cer à Me di da Pro vi só ria nº
2.196-2, de 26 de ju lho de 2001, que “Esta be le ce o
Pro gra ma de For ta le ci men to das Insti tu i ções Fi nan -
ce i ras Fe de ra is e au to ri za a cri a ção da Empre sa Ges -
to ra de Ati vos – EMGEA”, em subs ti tu i ção ao an te ri -
or men te in di ca dos.

Efe ti vo:

De pu ta do Áti la Lins
De pu ta do Ro nal do Ca i a do

Su plen te:
De pu ta da Cel ci ta Pi nhe i ro
De pu ta do Luís Bar bo sa

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Ino cê nio Oli ve i -
ra, Lí der do Blo co Par la men tar PFL/PST.

Ofí cio nº 1.030-L-PFL/2001

Bra sí lia, 1º de agos to de 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, in di co a Vos sa Exce -

lên cia os no mes dos De pu ta dos do Blo co Par la men -
tar PFL/PST que fa rão par te da Co mis são Mis ta des -
ti na da a emi tir pa re cer à Me di da Pro vi só ria nº
2.201-1, de 26 de ju lho de 2001, que “al te ra a Lei nº
10.233, de 5 de ju nho de 2001, que dis põe so bre a re -
es tru tu ra ção dos trans por tes aqua viá rio e ter res tre,
cria o Con se lho Na ci o nal de Inte gra ção de Po lí ti cas
de Trans por te, a Agên cia Na ci o nal de Trans por tes
Ter res tres, a Agên cia Na ci o nal de Trans por tes Aqua -
viá ri os e o De par ta men to Na ci o nal de Infra-Estru tu ra
de Trans por tes, e dá ou tras pro vi dên ci as", em subs ti -
tu i ção aos an te ri or men te in di ca dos.

Efe ti vos:
De pu ta do Eli seu Re sen de
De pu ta do Ro dri go Maia

Su plen tes:
De pu ta do Cos ta Fer re i ra
De pu ta do João Car los Ba ce lar

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Ino cên cio Oli ve -
i ra, Lí der do Blo co Par la men tar PFL/PST.

Ofí cio nº 1.031-L-PFL/2001

Bra sí lia, 1º de agos to de 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, in di co a Vos sa Exce -

lên cia os no mes dos De pu ta dos do Blo co Par la men -
tar PFL/PST que fa rão par te da Co mis são Mis ta des -
ti na da a emi tir pa re cer à Me di da Pro vi só ria nº
2.202-1, de 26 de ju lho de 2001, que “dis põe so bre o
res sar ci men to das con tri bu i ções para os Pro gra mas
de Inte gra ção So ci al e de For ma ção do Pa tri mô nio do 
Ser vi dor Pú bli co – PIS/PASEP, e para a Se gu ri da de
So ci al – COFINS in ci den tes so bre in su mos uti li za dos
na fa bri ca ção de pro du tos des ti na dos à ex por ta ção”,
em subs ti tu i ção aos an te ri or men te in di ca dos.

Efe ti vos:
De pu ta do Cláu dio Ca ja do
De pu ta do Pe dro Bit ten court

Su plen tes:
De pu ta do Aldir Ca bral
De pu ta do Ma u ro Fe cury

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Ino cên cio Oli ve -
i ra, Lí der do Blo co Par la men tar PFL/PST.



Ofí cio nº 1.040-L-PFL/2001 

Bra sí lia, 1º de agos to de 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, in di co a Vos sa Exce -

lên cia os no mes dos De pu ta dos do Blo co Par la men -
tar PFL/PST que fa rão par te da Co mis são Mis ta des -
ti na da a emi tir pa re cer à Me di da Pro vi só ria nº
2.200-1, de 27 de ju lho de 2001, que “Insti tui a
Infra-Estru tu ra de Cha ves Pú bli cas Bra si le i ras –
ICP-Bra sil, e dá ou tras pro vi dên ci as", em subs ti tu i ção 
aos an te ri or men te in di ca dos.

Efe ti vos:
De pu ta do Arol de de Oli ve i ra
De pu ta do Lu ci a no Piz zat to

Su plen tes:
De pu ta do Chi co Sar del li
De pu ta do Fran cis tô nio Pin to

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Ino cên cio Oli ve i -
ra, Lí der do Blo co Par la men tar PFL/PST.

Ofí cio PSDB/I/nº 364/2001

Bra sí lia, 3 de agos to de 2001

Se nhor Pre si den te,

Ve nho so li ci tar a Vos sa Exce lên cia a gen ti le za
de de ter mi nar a subs ti tu i ção do De pu ta do Ju tahy Jú -
ni or pelo De pu ta do Jú lio Se meg hi ni como mem bro ti -
tu lar, na Co mis são Mis ta des ti na da a ana li sar a Me di -
da Pro vi só ria nº 2.200-1, de 2001, que ins ti tui a
Infra-Estru tu ra de Cha ves Pú bli cas Bra si le i ras –
ICP-Bra sil, e dá ou tras pro vi dên ci as.

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Ju tahy Jú ni or, Lí -
der do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Se rão
fe i tas as subs ti tu i ções so li ci ta das.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Há ora -
do res ins cri tos.

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Fran ce li -
no Pe re i ra, por 20 mi nu tos.

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG.
Pro nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs
e Srs. Se na do res, a mi nha per ma nên cia em Bra sí lia,
hoje, des ti na-se a tra tar de um as sun to de sig ni fi ca ti -
va im por tân cia para uma das mais be las e apa i xo nan -
tes ca pi ta is do Bra sil. Tra ta-se da mi nha, da nos sa
Belo Ho ri zon te, que re cen te men te co me mo rou cem
anos de exis tên cia.

Qu an do nela che guei, Belo Ho ri zon te era uma
ci da de de 300 a 400 mil ha bi tan tes. Hoje, tem mais de
2,5 mi lhões. A sua re gião me tro po li ta na, com pos ta por
mais de 20 Mu ni cí pi os, está sa tu ra da pe los pro ble mas
que a en vol vem e tem uma po pu la ção em tor no de cin -
co mi lhões de bra si le i ros. No en tan to, quan do se fala
de Belo Ho ri zon te, não há por que não se tra tar de
uma área es pe cí fi ca, que foi sem pre um car tão pos tal
lo cal: a re gião da Pam pu lha, cuja his tó ria está in ti ma -
men te li ga da ao Pre si den te Jus ce li no Ku bits chek de
Oli ve i ra que, no me a do Pre fe i to pelo en tão in ter ven tor
Be ne di to Va la da res, trans for mou a ci da de. 

JK ele vou aos pín ca ros o oti mis mo e a con fi an -
ça no des ti no da ci da de. Trou xe para Belo Ho ri zon te a
mar ca cul tu ra e, mais que isso, foi bus car em Ni e me -
yer, em Bur le Marx, em Lú cio Cos ta, que cons tru í ram
Bra sí lia, ex pres sões que hoje tra du zem um sen ti men -
to de res pe i to e de ad mi ra ção do Bra sil. Assim, a
Pam pu lha, de um mo men to para ou tro, trans for -
mou-se num dos cen tros mais im por tan tes da nos sa
ca pi tal. O Bra sil e al guns pa í ses do mun do co nhe ce -
ram aque le pro je to e, si mul ta ne a men te, um cli ma de
oti mis mo e con fi an ça se ins ta lou em Mi nas Ge ra is,
em ra zão de a nos sa ca pi tal re pre sen tar um exem plo
de pros pe ri da de, cul tu ra, be le za e tu ris mo, de uma ci -
da de que se trans for ma va num dos sím bo los da vida
eco nô mi ca, so ci al, po lí ti ca e cul tu ral do Bra sil.

Do ae ro por to da Pam pu lha, pe que no e belo, co -
me ça mos a vi a jar para toda Mi nas Ge ra is, para o Bra sil
e para os pa í ses do mun do, e a ci da de foi cres cen do. 

À fren te do Go ver no de Mi nas Ge ra is – hoje com 
18 mi lhões de mi ne i ros e qua se no ve cen tas ci da des – 
ini ci ei a cons tru ção de um novo ae ro por to na lo ca li da -
de de Con fins, ao lado das ci da des de Con fins, Ves -
pa si a no, Pe dro Le o pol do e La goa San ta, re ce bi do
como uma obra ex tra or di ná ria, que re pre sen ta va uma 
op ção para o trá fe go aé reo do Esta do e do País.
Acom pa nhei aten ta men te a ela bo ra ção do pro je to e
de mons trei às au to ri da des fe de ra is, às li de ran ças do
meu Esta do, aos se to res em pre sa ri a is e às co mu ni -
da des mi ne i ras que, efe ti va men te, es tá va mos cons -
tru in do um ae ro por to da ma i or sig ni fi ca ção para Mi -
nas. Uma obra que co lo ca ria o Esta do en tre os gran -
des cen tros de in te res se tu rís ti co, co mer ci al e em pre -
sa ri al do País. Na que la oca sião, o ve lho ae ro por to da
Pam pu lha já era apon ta do, in clu si ve por co man dan -
tes de ae ro na ves, como o de pi o res con di ções de se -
gu ran ça en tre os ae ro por tos das ca pi ta is do Bra sil. 

Com a ina u gu ra ção de Con fins, o mo vi men to do 
ae ro por to da Pam pu lha foi, em gran de par te, trans fe -
ri do para o novo ae ro por to in ter na ci o nal. Com ele, a



re gião me tro po li ta na de Belo Ho ri zon te tor nou-se um
cen tro de alta im por tân cia para a vida eco nô mi ca,
por que um ae ro por to da que la di men são era ab so lu -
ta men te in dis pen sá vel ao de sen vol vi men to da eco no -
mia mi ne i ra e ao re la ci o na men to eco nô mi co, so ci al,
po lí ti co, cul tu ral e tu rís ti co das ci da des do Bra sil e do
mun do. 

Re pi to, Sr. Pre si den te, que o ae ro por to da Pam -
pu lha era con si de ra do de alto ris co. Aci den tes ocor re -
ram. A pre o cu pa ção era ine vi tá vel. Ina u gu ra do Con -
fins, as ope ra ções aé re as fo ram pra ti ca men te trans fe -
ri das para o novo ae ro por to. No en tan to, há al guns
anos – dois ou três anos –, o tra fe go de ae ro na ves co -
me çou a au men tar no Ae ro por to da Pam pu lha. Con -
fins, com pre vi são para cin co mi lhões de pas sa ge i ros, 
hoje, ten do em vis ta a sua sub – uti li za ção, tra ba lha
com a ca pa ci da de ope ra ci o nal re du zi da em até 30%,
en quan to o Ae ro por to da Pam pu lha trans for mou-se
em cen tro de gran de mo vi men ta ção de ae ro na ves. O
ae ro por to, pe que no, foi em be le za do; fez-se uma re -
cons tru ção do pré dio – e to dos os mi ne i ros gos ta ram.

Sr. Pre si den te, a Pam pu lha, que era a alma de
Jus ce li no Ku bits chek de Oli ve i ra, o so nho de Mi nas e
dos mi ne i ros, que era o novo es pe lho e car tão pos tal
da nos sa ca pi tal, foi-se de te ri o ran do, in clu si ve com a
de gra da ção do lago. E ocor reu de for ma im pres si o -
nan te! Hoje, usan do a lin gua gem dru mo ni a na, ou
seja, de Car los Dru mond de Andra de, a Pam pu lha
não há mais. Foi-se a Pam pu lha. Até os aviões se es -
pan tam quan do pas sam por lá e cons ta tam o seu de -
sa pa re ci men to.

Sr. Pre si den te, par ti ci pei de re u niões com di ri -
gen tes da Infra e ro, os qua is de fen di am a ins ta la ção
de ae ro por tos nas pro xi mi da des da zona cen tral em
de tri men to de Con fins, que está a 35 mi nu tos do cen -
tro ur ba no de Belo Ho ri zon te. Se gun do eles, o ide al
se ria a Pam pu lha, que está a dez mi nu tos do cen tro
da ci da de. 

Sr. Pre si den te, em sua edi ção de hoje, o jor nal
Esta do de Mi nas in for ma que as ope ra ções no Ae ro -
por to da Pam pu lha fi ca rão sus pen sas por três dias no 
fi nal de agos to ou iní cio de se tem bro, para que se re a -
li zem as obras de re for ma des ti na das a cor ri gir as on -
du la ções exis ten tes na pis ta, sob pena de, se isso
não ocor rer, ca u sar de sas tres com per das de vi das.

Se gun do o Esta do do Mi nas, ocor re rá hoje, no
Rio de Ja ne i ro, re u nião da Infra e ro com re pre sen tan -
tes de 12 em pre sas in te res sa das no trans por te aé reo
para de ba te rem a si tu a ção da que le ae ro por to.

Ouso di zer que hou ve dois fa tos im por tan tes
para tra zer o trá fe go aé reo de Con fins de vol ta para a

Pam pu lha: a ope ra ção de aviões de mé dio por te,
como o Fok ker, e um im pres si o nan te lobby.

Sr. Pre si den te, re que i ro seja trans cri to nos Ana -
is do Se na do a re por ta gem pu bli ca da no Esta do de
Mi nas sob o tí tu lo ”Ae ro por to pa ra do três dias“. Que
esta Casa e o Bra sil co nhe çam efe ti va men te o mo -
men to de apre en são que vive Belo Ho ri zon te!

Tra go tam bém, Sr. Pre si den te, uma ou tra no tí cia 
de in te res se da po pu la ção de Belo Ho ri zon te a res pe -
i to da Pam pu lha. 

Tra ta-se de mais uma ini ci a ti va con cre ta, bus -
can do a re cu pe ra ção da que la la goa, íco ne da ca pi tal
mi ne i ra. Afi nal, o ob je ti vo, que to dos nós al me ja mos,
é vê-la no va men te trans for ma da em car tão pos tal de
Belo Ho ri zon te. 

O Mi nis tro do Meio Ambi en te, José Sar ney Fi -
lho, es ta rá na pró xi ma se gun da-fe i ra na ca pi tal mi ne i -
ra para pres ti gi ar a as si na tu ra do con tra to de re pas se
de R$7,5 mi lhões, fir ma do en tre a Ca i xa Eco nô mi ca
Fe de ral, a Agên cia Na ci o nal das Águas – ANA – e as
Pre fe i tu ras de Belo Ho ri zon te e Con ta gem, para o fi -
nan ci a men to das obras. A so le ni da de ocor re rá às 10
ho ras no Mu seu de Arte da Pam pu lha. 

Tra ta-se da im ple men ta ção ini ci al do Pro gra ma
de Re cu pe ra ção e De sen vol vi men to Ambi en tal da
Ba cia da Pam pu lha – Pro pam –, cujo fi nan ci a men to
está as se gu ra do por meio de emen da ao Orça men to
Ge ral da União de 2001, pa tro ci na da – ou çam bem –
pela Ban ca da de Mi nas Ge ra is no Con gres so Na ci o -
nal – De pu ta dos e Se na do res. 

As me di das in clu em a re cu pe ra ção das nas cen -
tes e das áre as de gra da das, a me lho ria da qua li da de
das águas dos cór re gos e da la goa e a re cu pe ra ção
da ca pa ci da de de amor te ci men to de che i as do re ser -
va tó rio. 

Tam bém fa zem par te do Pro pam a po ten ci a li za -
ção da re pre sa e de sua orla para ati vi da des de la zer,
cul tu ra e tu ris mo, as sim como a cons ci en ti za ção am bi -
en tal da po pu la ção da ba cia da Pam pu lha, que abran -
ge 97 qui lô me tros qua dra dos nos dois Mu ni cí pi os.

O Pro gra ma foi apro va do pelo Con sór cio Inter -
mu ni ci pal da Ba cia da Pam pu lha, fir ma do en tre os
Mu ni cí pi os de Belo Ho ri zon te e Con ta gem, pelo Con -
se lho Mu ni ci pal do Meio Ambi en te de Belo Ho ri zon te
e pelo Co mi tê da Ba cia do rio das Ve lhas. 

Con for me o pro je to, o de sas so re a men to da la -
goa da Pam pu lha de ve rá ser re a li za do em qua tro
anos, com a dra ga gem de qua tro mi lhões de me tros
cú bi cos de se di men tos. A ca pa ci da de de amor te ci -
men to de che i as do re ser va tó rio caiu de 64%, em
1957, para 49%, em 1997, se gun do es tu dos do De -



par ta men to de Enge nha ria Hi dráu li ca e Re cur sos Hí -
dri cos da Uni ver si da de Fe de ral de Mi nas Ge ra is, a
nos sa UFMG. 

Os es pe ci a lis tas es ti mam que, em 20 anos, o re -
ser va tó rio es te ja to tal men te as so re a do – em 20 anos, 
ou çam por fa vor -, per den do com ple ta men te sua ca -
pa ci da de de amor te ci men to de en chen tes, se as
obras de dra ga gem não fo rem fe i tas com ur gên cia.

De acor do com a pri me i ra eta pa do pro je to, par -
te dos se di men tos da Pam pu lha será de po si ta da em
19,5 hec ta res, si tu a dos em área da Infra e ro no Ae ro -
por to da Pam pu lha. Se rão mo bi li za dos para esta eta -
pa re cur sos no mon tan te de R$8,504 mi lhões, sen do
R$3,584 mi lhões da União e R$4,9 mi lhões da Pre fe i -
tu ra de Belo Ho ri zon te.

As obras em Con ta gem in clu em a re cu pe ra ção
da área de gra da da e a im plan ta ção do Par que Eco ló -
gi co São Ma te us, além da re cu pe ra ção dos cór re gos
Mi la nês e Gand hi. Os ser vi ços en vol ve rão sa ne a -
men to bá si co, re as sen ta men to de par ce la da po pu la -
ção lo ca li za da em área de ris co de inun da ção e de sa -
pro pri a ção de áre as para pre ser va ção per ma nen te.

Os in ves ti men tos pre vis tos so mam R$5,123 mi -
lhões, dos qua is R$3, 586 mi lhões cor res pon dem a
re cur sos da União e R$1,537 mi lhão como con tra par -
ti da da pre fe i tu ra de Con ta gem.

Além dos R$ 3,584 mi lhões des ti na dos a Belo
Ho ri zon te e R$3,586 mi lhões a Con ta gem, so man do
R$ 7,170 mi lhões, os res tan tes R$ 330 mi lhões fi nan -
ci a rão um con vê nio a ser ce le bra do en tre a Agên cia
Na ci o nal de Águas e o Con sór cio Inter mu ni ci pal da
Ba cia da Pam pu lha, para a re a li za ção de es tu dos e
pro je tos, per fa zen do os R$ 7,5 mi lhões dos re cur sos
fe de ra is.

Tra ta-se, como men ci o nei an te ri or men te, de
pro vi dên cia ob je ti va, em bo ra mo des ta, com pro je tos
de fi ni dos e re cur sos as se gu ra dos, des ti na da a mu dar 
a fi si o no mia da Pam pu lha, a lon go pra zo, é ver da de,
tra zen do de vol ta à po pu la ção de Belo Ho ri zon te o
des fru te da be le za da la goa.

Sr. Pre si den te, para en cer rar, co mu ni co a V. Exª
que, ain da hoje, en ca mi nha rei re que ri men to à Co mis -
são de Assun tos Eco nô mi cos, so li ci tan do a re a li za -
ção de au diên cia pú bli ca des ti na da a dis cu tir a si tu a -
ção do ae ro por to da Pam pu lha e tam bém dos ae ro -
por tos de Con go nhas, em São Pa u lo e do San tos Du -
mont, no Rio de Ja ne i ro. Os três es tão em vias de sa -
tu ra ção, em ra zão do in ten so trá fi co aé reo.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, por
vin te mi nu tos.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI  (PFL – RR.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, três
anos se pas sa ram des de a en tra da em vi gor da Lei nº
9.614, de mar ço de 1998, tam bém co nhe ci da como
Lei do Aba te, a qual, al te ran do dis po si ti vo do Có di go
Bra si le i ro de Ae ro náu ti ca, au to ri za a des tru i ção de
ae ro na ves hos tis que es te jam so bre vo an do nos so es -
pa ço aé reo. 

A ne ces si da de de se in ten si fi car e aper fe i ço ar a
vi gi lân cia, como con di ção in dis pen sá vel para a pro te -
ção da Ama zô nia, é as sun to que já foi exa us ti va men -
te dis cu ti do pe las au to ri da des go ver na men ta is e por
toda a so ci e da de bra si le i ra, ten do re sul ta do des ses
am plos de ba tes, como re co nhe ci men to das exi gên ci -
as que se im põem, a ela bo ra ção e im plan ta ção do
Sis te ma de Vi gi lân cia da Ama zô nia – Si vam como
par te do pro je to Sis te ma de Pro te ção da Ama zô nia –
Si pam.

Esti ma-se que a im plan ta ção do pro je to Si vam
es ta rá con clu í da no se gun do se mes tre do pró xi mo ano,
mas já se pode ava li ar que os ra da res ins ta la dos até o
mo men to me lho ra ram sig ni fi ca ti va men te a co ber tu ra
da re gião Ama zô ni ca. Isso per mi tiu con fir mar o que
há mu i to já se sa bia: a in ten si da de do trá fe go aé reo
clan des ti no na re gião, ser vin do qua se sem pre às ati -
vi da des do nar co trá fi co e do con tra ban do de ar mas.

No en tan to, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do -
res, a me lho ria na co ber tu ra do nos so es pa ço aé reo,
até o mo men to, não tem con tri bu í do para o com ba te
às ati vi da des ile ga is e clan des ti nas sim ples men te
por que a Lei nº 9.614 não foi ain da re gu la men ta da. 

De acor do com re cen te re por ta gem da Fo lha
de S.Pa u lo, ”a si tu a ção tem pro vo ca do si tu a ções
exas pe ran tes para os pi lo tos“. ”Aviões sus pe i tos ig no -
ram ten ta ti vas de co mu ni ca ção; pi lo tos es con dem os
ros tos, evi tan do ser fo to gra fa dos, e já se re gis tra ram
ca sos em que mu lhe res e cri an ças são co lo ca das na
ja ne la da ae ro na ve para evi tar re ta li a ções“ – re la ta o
pe rió di co. 

Sem a re gu la men ta ção da cha ma da Lei do Aba -
te, in for ma o jor nal na ci ta da ma té ria, o pi lo to da FAB
só pode al ve jar um avião que voa ile gal men te se este
ati rar ou fi zer ma no bra de ata que. Os nar co tra fi can -
tes, po rém, con ti nu am vo an do sim ples men te e ig no -
ram a pre sen ça ou as ad ver tên ci as do avião mi li tar.

Atu al men te, há qua se um con sen so em tor no da 
ne ces si da de de se re gu la men tar a Lei do Aba te, me -



di da, aliás, que foi pro pos ta pelo De pu ta do Mag no
Mal ta, que pre si diu a CPI do Nar co trá fi co, no ano pas -
sa do. Essa pro vi dên cia foi de fen di da tam bém pelo co -
man dan te da Ae ro náu ti ca, Bri ga de i ro Car los de
Alme i da Bap tis ta, e as in for ma ções dis po ní ve is su ge -
rem que a re gu la men ta ção não é ape nas ne ces sá ria,
mas tam bém ur gen te. É o que se pode de pre en der da 
de cla ra ção do ex-Su pe rin ten den te da Po lí cia Fe de ral, 
no de po i men to que pres tou à CPI do Nar co trá fi co, de
que ”cer ca de 2 mil e 300 aviões cru zam os céus do
ter ri tó rio bra si le i ro, to dos os anos, trans por tan do um
to tal de 400 to ne la das de pas ta-base de co ca í na“.

A pre o cu pa ção com as ações do nar co trá fi co na 
Ama zô nia se agra vou com a im ple men ta ção do cha -
ma do ”Pla no Co lôm bia“, or ga ni za do por aque le país,
com o apo io dos Esta dos Uni dos. O re ce io de vá ri as
au to ri da des bra si le i ras, que en con tra eco em ou tros
pa í ses, é de que a Ama zô nia bra si le i ra seja in va di da
pe los tra fi can tes co lom bi a nos, que es tão sen do com -
ba ti dos vi go ro sa men te em seus país.

Vale lem brar, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na -
do res, que o Pla no Na ci o nal de Se gu ran ça Pú bli ca,
ela bo ra do pelo Mi nis té rio da Jus ti ça, con tem pla
ações de re pres são ao trá fi co de en tor pe cen tes e à
pro du ção de dro gas na re gião. Há al guns me ses, a
Ga ze ta Mer can til, co men tan do o pa co te de me di das
do Pla no Na ci o nal de Se gu ran ça, des ta ca va a pre vi -
são de se apli ca rem R$425 mi lhões na re pres são ao
trá fi co de en tor pe cen tes na re gião, bem como a as si -
na tu ra dos pro je tos Pro mo tec e Pró-Ama zô nia, que
per mi ti ri am mo der ni zar os sis te mas de Infor ma ção e
de tec no lo gia da Po lí cia Fe de ral.

A pre o cu pa ção com a ex pan são do trá fi co em
nos so País foi ma ni fes ta da pela DEA (Drug Enfor ce -
ment Admi nis tra ti on), a agên cia fe de ral an ti dro gas
dos Esta dos Uni dos. Essa pre o cu pa ção se tor nou pa -
ten te quan do aque la agên cia pro mo veu um cur so
para po li ci a is bra si le i ros no ano pas sa do e pre viu o
au men to da la va gem de di nhe i ro com o nar co trá fi co
no Bra sil ”de vi do à di fi cul da de de im ple men ta ção das
leis, cor rup ção e fal ta de von ta de po lí ti ca e de co o pe -
ra ção en tre as ins ti tu i ções“. 

No do cu men to in ti tu la do ”Re la tó rio so bre Estra -
té gia Inter na ci o nal de Con tro le de Nar có ti cos“, ela bo -
ra do pelo De par ta men to de Esta do nor te-ame ri ca no,
con for me in for mou a Fo lha de S.Pa u lo no mês de no -
vem bro pas sa do, o Bra sil é apre sen ta do como ”um
gran de cor re dor da co ca í na que se gue para os Esta -
dos Uni dos e para os pa í ses eu ro pe us“. 

As pers pec ti vas en tão apre sen ta das, do ce ná rio 
de dro gas em nos so País, eram as se guin tes: rá pi da

ex pan são do trá fi co de dro gas por todo o Bra sil, dada
a di fi cul da de de con tro lar es sas fron te i ras com os pa í -
ses pro du to res, como Co lôm bia, Peru, Bo lí via, Pa ra -
guai; au men to da la va gem do di nhe i ro pro ve ni en te do
nar co trá fi co; cres ci men to do vo lu me de dro ga en vi a -
da ao ex te ri or; ins ta la ção de la bo ra tó ri os de co ca í na e 
ex pan são das áre as de cul ti vo da ma co nha em áre as
re mo tas do in te ri or do País; e au men to do con su mo
do més ti co de dro gas ilí ci tas.

Essa aná li se, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na -
do res, em mu i tos pon tos co in ci de com as ob ser va -
ções que nós mes mos, bra si le i ros, te mos fe i to. No va -
men te, aqui se des ta ca o te mor de um cres ci men to da 
ati vi da de do nar co trá fi co em nos so Pais, em fun ção
da ação re pres si va que se vem exer cen do no ex te ri or. 
Esse fato foi tam bém iden ti fi ca do pelo jor nal O Esta -
do de S.Pa u lo, em fins do ano pas sa do, e des ta ca do
após en tre vis ta com o en tão Se cre tá rio de De fe sa
dos Esta dos Uni dos, Wil li am Co hen.

”Des de que o Con gres so ame ri ca no [re la tou o
pe rió di co] apro vou um pa co te de aju da no va lor de
US$1,3 bi lhão para a Co lôm bia, bem como o en vio de 
800 as ses so res mi li ta res e ci vis para, além de ou tras
mis sões de na tu re za ci vil, tre i nar três ba ta lhões es pe -
ci a li za dos em ope ra ções con tra o nar co trá fi co, Bra sil,
Equa dor, Pa na má, Peru e Ve ne zu e la pas sa ram a se
pre o cu par com a pos si bi li da de de que os nar co tra fi -
can tes e a guer ri lha co lom bi a nos pas sem a ope rar
em seus ter ri tó ri os“.

Não es ta mos, por tan to, di an te de me ras hi pó te -
ses ou su po si ções. Na ver da de, o Go ver no bra si le i ro
não está iner te ou de sa ten to em re la ção a es ses fa -
tos, mas sua ação tem sido li mi ta da, en tre ou tros fa to -
res, pela não im ple men ta ção de leis que dêem efi cá -
cia à ação re pres si va – vale di zer, pela fal ta de re gu la -
men ta ção da Lei do Aba te, en tre ou tras pro vi dên ci as.

A vi o la ção do es pa ço aé reo de um país, qual -
quer que seja ele, re pre sen ta, por si, um afron ta à so -
be ra nia na ci o nal. No caso bra si le i ro, pre ci sa mos ter
em men te que o es pa ço so bre ja cen te ao nos so ter ri -
tó rio, de di men sões con ti nen ta is, re quer a uti li za ção
de equi pa men tos so fis ti ca dos de vi gi lân cia e de pro -
te ção, ali a da a nor mas ju rí di cas ade qua das que pos -
si bi li tem, além de pre ve nir, re pe lir atos de agres são.

A Con ven ção de Chi ca go so bre Avi a ção Ci vil
Inter na ci o nal, da qual o Bra sil é sig na tá rio, es ta be le ce
em seu art. 1º: ”Os Esta dos Con tra tan tes re co nhe cem
que cada Esta do tem so be ra nia com ple ta e ex clu si va
so bre o es pa ço aé reo so bre ja cen te a seu ter ri tó rio“.

A des tru i ção de ae ro na ves clan des ti nas, no ta -
da men te aque las que exer cem ati vi da de ilí ci ta na re -



gião Ama zô ni ca ou em qual quer ou tro pon to do nos so 
ter ri tó rio, por tan to, não só se jus ti fi ca, em de fe sa da
so be ra nia, como se im põe na mis são de com ba te ao
nar co trá fi co e ao con tra ban do, em es pe ci al ao con tra -
ban do de ar mas.

É de se ob ser var que as Nor mas de De fe sa Ae -
ro es pa ci al, con ti das ape nas em do cu men tos in ter -
nos, não pos su em hi e rar quia com pa tí vel com con se -
qüên ci as de me di das mais drás ti cas, re que ren do,
por tan to, ur gen te re gu la men ta ção da nor ma ju rí di ca
ade qua da – a Lei nº 9.614, ou Lei do Aba te.

É mis são nos sa, Srªs e Srs. Se na do res, com ple -
men tar a le gis la ção que tra ta des se as sun to para
dar-lhe a efi cá cia re que ri da, sob pena de con ti nu ar -
mos na con di ção de me ros es pec ta do res de con tra -
ban dis tas e tra fi can tes que cor rom pem nos sa ju ven -
tu de, ao mes mo tem po em que zom bam de nos sa
For ça Aé rea e ri di cu la ri zam o con ce i to do nos so País
na co mu ni da de in ter na ci o nal.

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Mo za ril do
Ca val can ti ,o Sr. Car los Wil son, 1º Se cre tá -
rio, de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é
ocu pa da pelo Sr. Pe dro Si mon.

O SR. PRESIDENTE (Pe dro Si mon) – Se na dor
Mo za ril do Ca val can ti, pe di ria a V. Exª que as su mis se
a Pre si dên cia. (Pa u sa).

O Sr. Pe dro Si mon, de i xa a ca de i ra da
pre si dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. Mo za ril -
do Ca val can ti, 4º Se cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Pe dro Si mon. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB  RS. Pro nun cia o
se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, mu i ta pers pec ti va en -
vol ve esta Casa com a re a ber tu ra dos tra ba lhos. Há a
ques tão en vol ven do o Pre si den te do Se na do Fe de ral
e, prin ci pal men te, a cha ma da pa u ta éti ca, es pe ci al,
na Câ ma ra dos De pu ta dos, que os Srs. Par la men ta -
res es tão ten tan do vo tar nes te iní cio do se gun do se -
mes tre da ses são le gis la ti va.

Qu e ro fe li ci tar o Pre si den te da Câ ma ra dos De -
pu ta dos, De pu ta do Aé cio Ne ves, pela co ra gem de,
re u nin do as Li de ran ças, ter co lo ca do as pro pos tas
em dis cus são. Ain da te mos chan ce, Sr. Pre si den te,
se o fi zer mos com ur gên cia, de vo tar al gu mas pro -
pos tas que pos sam ser pos tas em prá ti ca ain da na
ele i ção do pró xi mo ano.

Hou ve lon ga omis são na Câ ma ra dos De pu ta -
dos. Não te nho o di re i to de en trar em de ta lhes nem
pre ten do fazê-lo, mas a ver da de é que esta Casa vo -
tou uma sé rie de pro je tos da ma i or im por tân cia no
cam po de vis ta éti co, mas eles sis te ma ti ca men te pa -
ra ram na Câ ma ra dos De pu ta dos. Em mais de uma
opor tu ni da de, so li ci ta mos des ta tri bu na que fos sem
vo ta dos. Fo mos, jun ta men te com o Pre si den te do Se -
na do Fe de ral, fa lar com o en tão Pre si den te da Câ ma -
ra dos De pu ta dos, que pro me teu re a li zar o ma i or es -
for ço para co lo car es sas ma té ri as em vo ta ção. Às ve -
zes até con se gui am isso, mas sur gi am vá ri os re que ri -
men tos, um adi an do a vo ta ção de de ter mi na do pro je -
to por 120 dias, ou tro so li ci tan do a au diên cia da Co -
mis são ”X“, ain da ou tro  como acon te ceu com um pro -
je to de mi nha au to ria  so li ci tan do seu apen sa men to a
um blo co de mais de 20 ou 30 pro je tos. E os pro je tos
não an da ram.

Não há dú vi das, Srªs e Srs. Se na do res, que es -
ses pro je tos não an da rão se não for ado ta da uma po -
si ção co ra jo sa, pri me i ra men te, pelo Pre si den te – que
a está to man do –, e, em se gun do lu gar, pe los Lí de res. 
Se há pos si bi li da de de vo tar em con sen so, que seja
as sim. Se não há pos si bi li da de, que se vote efe ti va -
men te e se de ci da a ques tão, apro van do-a ou re je i -
tan do-a, di vul gan do os no mes da que les que vo ta ram
a fa vor ou con tra e dos que não com pa re ce ram.

Hou ve im pas se on tem na re u nião de Lí de res. E
o Lí der de um im por tan te Par ti do da base do Go ver no 
está hoje di zen do que o pa co te do De pu ta do Aé cio
Ne ves ”já foi para o es pa ço“. Te nho dito para a im -
pren sa que es ta mos no mo men to exa to de apro var
es ses pro je tos. Alguns, há mais de 6 ou 7 anos, tra mi -
tam por es tas Ca sas. Há pro je tos re la ci o na dos à si tu -
a ção dos Se na do res e De pu ta dos, como o re la ti vo à
imu ni da de par la men tar, que já ve nho apre sen tan do
há mais de 20 anos. Há tam bém os pro je tos do si gi lo
ban cá rio e da pri o ri da de a pro ces sos que en vol vam
Par la men ta res ou pes so as que me xam com di nhe i ro
pú bli co. Esses pro je tos vêm de lon ga data. E te nho
dito à im pren sa que nun ca hou ve mo men to tão pro pí -
cio como este ago ra para se vo tar a fa vor de les.

Di an te des ta si tu a ção de o Se na do e a Câ ma ra
dos De pu ta dos – prin ci pal men te o Se na do, diga-se
de pas sa gem  es ta rem nas man che tes dos jor na is, fa -
ze mos a nós mes mos esta in da ga ção: o que fa zer
para al te rar isso, para mu dar a ima gem do Con gres -
so? Se não vo tar mos ago ra, não sei, mas pen so que
le va rá mu i to tem po para que isso pos sa ser vo ta do. O
mo men to é ago ra. De ve mos apro ve i tar a onda ne ga ti -
va que pa i ra so bre nós, apro ve i tar o fato de a so ci e da -



de es tar co bran do me di das sé ri as de nos sa par te.
Não há Se na dor, De pu ta do, po lí ti co que ande pelo in -
te ri or que não seja co bra do pe los ele i to res: ”O que é
isso, Se na dor? O que é isso, De pu ta do? O que está
acon te cen do? Vo cês não vão mu dar a si tu a ção?
Nada será al te ra do? Algu ma co i sa não será fe i ta?“ 

Sr. Pre si den te, a hora é ago ra. De ve mos mu dar,
e a nos sa pro pos ta é de que mu de mos para sem pre,
para que fa tos como es ses não se re pi tam no fu tu ro.

O pri me i ro pro je to re fe re-se à imu ni da de par la -
men tar, que é uma ins ti tu i ção sa gra da, um di re i to que
não é nem do Par la men tar, mas da ins ti tu i ção, e iden -
ti fi ca do com a de mo cra cia. Onde não há de mo cra cia
não há imu ni da de par la men tar, não há ne nhu ma ga -
ran tia para o Con gres so Na ci o nal. Du ran te o re gi me
mi li tar, à épo ca da di ta du ra, cas sa vam Par la men ta res 
na hora que qui ses sem e fa zi am o que bem en ten di -
am. A imu ni da de é sa gra da, mas, por imu ni da de par -
la men tar, de ve mos en ten der as pos si bi li da des a se -
rem da das ao Par la men tar para que pos sa de ba ter
ma té ri as, dis cur sar, de nun ci ar fa tos, vo tar na mais
ab so lu ta li ber da de. Ve nho a esta tri bu na, de nun cio o
Pre si den te, o Mi nis tro da Fa zen da, o Mi nis tro do
Exér ci to, digo o que acho que devo di zer, com a lin -
gua gem mais acre, e nada me pode acon te cer. É a
mi nha imu ni da de par la men tar que me pro te ge. Fui
ele i to para, em nome do povo, di zer des ta tri bu na
aqui lo que devo di zer. E pos so vo tar como bem en ten -
der, seja o im pe ach ment do Pre si den te, seja a re je i -
ção de quem quer que seja. E pelo que eu, como Se -
na dor, dis cur sar des ta tri bu na e pe los vo tos que eu
der, nin guém pode me atin gir. Não pos so ser pro ces -
sa do por nin guém, nem por pro mo tor, nem por ação
po pu lar. Abso lu ta men te nada me pode atin gir! Isso é
imu ni da de par la men tar e é o que que re mos pre ser -
var, pois, se o Con gres so não ti ver essa prer ro ga ti va
sa gra da, ine ren te ao man da to ele ti vo, não pode ha ver 
li ber da de no Par la men to. O que que re mos é ti rar os
ex ces sos, que já vêm acon te cen do na prá ti ca e pre ju -
di can do a ima gem do Con gres so Na ci o nal, como o
que acon te ceu com aque le De pu ta do que foi cas sa do 
de po is de uma CPI. Ha via uma li cen ça para pro ces -
sá-lo, que não lhe era dada. O PFL o ex pul sou de po is
da sua con de na ção, e a CPI mos trou que ele era che -
fe de uma gan gue em um Esta do do nor te e que até
ha via man da do cer rar os pés ou as mãos de uma cri -
an ça, para que re ve las se onde es ta va o pai. 

Se gun do o Pre si den te da Câ ma ra dos De pu ta -
dos, há se ten ta e tan tas so li ci ta ções à es pe ra de uma
de ci são so bre dar ou não li cen ça. A tra di ção é não dar 
li cen ça. Nós, Par la men ta res, te mos uma ga ran tia, po -

de mos fa zer o que bem en ten de mos, por que esta
Casa não dá li cen ça. E isso é es ten di do aos De pu ta -
dos Esta du a is. 

Qu e ro fe li ci tar o De pu ta do Esta du al do PMDB
do Rio Gran de do Sul que, ha ven do um pe di do para
pro ces sá-lo na Assem bléia Le gis la ti va, foi à Co mis -
são de Éti ca e exi giu que lhe fos se dada a li cen ça
para ser pro ces sa do. A Co mis são lhe deu, e ele de -
fen de, ago ra, no Ple ná rio, que a Assem bléia Le gis la ti -
va, ao in vés de ne gar a li cen ça, como fa zia no pas sa -
do, con ce da-a para que pos sa de fen der-se. É um belo 
ges to, mas, la men ta vel men te, mu i to raro no Con gres -
so e nas Assem bléi as Le gis la ti vas.

É cla ro que se pode fi car es cu da do em um Pre -
fe i to que diz ”Eu pos so fa zer o que qui ser, pos so ma -
tar, rou bar, por que, se en trar em ju í zo, a Pro cu ra do ria
pede li cen ça, mas o Se na do e a Câ ma ra nem vo tam;
o pro ces so fica na ga ve ta, não é vo ta do“. Isso tem que 
ter mi nar, Sr. Pre si den te.

Qu e ro di zer: ”Que bo ni to, o Se na do vo tou a fa -
vor! Por una ni mi da de, a Câ ma ra não quer vo tar. Viva
o Se na do!“ E um De pu ta do já me dis se: ”Vo cês são
tão va len tes so men te por que sa bem que o pro je to
vem para a Câ ma ra. Eu gos ta ria de sa ber se vo ta ri am 
com essa ra pi dez, se ele fos se di re to para o Pre si den -
te da Re pú bli ca“. Con fes so que não sei res pon der.
Juro que não sei res pon der se te ría mos a mes ma fir -
me za e a mes ma ra pi dez se es ses pro je tos fos sem à
san ção, após vo ta dos no Se na do. Mas a ver da de –
jus ti ça seja fe i ta – é que eles têm sido vo ta dos no Se -
na do e têm pa ra do na ga ve ta da Câ ma ra.

O pri me i ro pro je to é um pa co te éti co, que di zem
que o Pre si den te da Câ ma ra quer vo tar. Esse é um
gran de pro je to. Imu ni da de par la men tar por atos?
Não. Imu ni da de par la men tar por dis cur sos? Sim. Por
vo tos? Tam bém.

O se gun do pro je to é o do si gi lo, ques tão de ba ti -
da, que vem de lon ge e que atin giu o clí max quan do
vo ta mos o pro je to so bre che que, mu i to po lê mi co.
Uma das ra zões que nos ale ga ram para apro var
aque la ma té ria era a de que, pa gan do-se um cer to
per cen tu al, a Fa zen da te ria como ve ri fi car como cer -
ca de 90% da po pu la ção mo vi men tam o seu di nhe i ro,
se há ca i xa dois ou não, se a mo vi men ta ção é re gu lar
ou não. 

Apro va do o pro je to de lei, a Se cre ta ria da Re ce i ta
Fe de ral so li ci tou au to ri za ção para abrir as con tas ban -
cá ri as de de ter mi na dos ci da dãos, por que se cons ta ta -
ram ir re gu la ri da des cla ras en tre o que eles ga nha vam e
os che ques que mo vi men ta vam. Ela fa ria uma com pa -



ra ção e ve ria como um ci da dão pas sa um che que com
va lor vin te ve zes ma i or do que aqui lo que ga nha. 

Pe diu-se essa au to ri za ção ao Ban co Cen tral,
que ne gou; pe diu-se ao Su pre mo, que tam bém ne gou 
com base nos di re i tos da in di vi du a li da de si gi lo sa.
Con si de rei um ab sur do tan to do Ban co Cen tral quan -
to do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral. 

Hoje isso está mu da do. Há um sen ti men to como 
o que exis te nos Esta dos Uni dos, onde o si gi lo da
con ta ban cá ria pra ti ca men te não exis te para a Re ce i -
ta. Nos Esta dos Uni dos, to dos os che ques, se não me 
en ga no aci ma de US$10 mil, pas sam por uma es pé -
cie de cen tral, onde se ve ri fi ca se quem os pas sou
tem aque le di nhe i ro ou não e para quem são des ti na -
dos. E não se diz que isso é vi o len tar o si gi lo de nin -
guém. Nos Esta dos Uni dos, isso é uma ro ti na.

O meu pro je to ini ci al pre via que não te ri am di re i -
to ao si gi lo ban cá rio os Se na do res e De pu ta dos Fe -
de ra is. Eu apre sen ta va De pu ta dos Fe de ra is e Se na -
do res, não por con si de rar que só eles de ve ri am abri
mão do di re i to ao si gi lo. Cla ro que sei que há mais
pes so as que não de vem ter di re i to ao si gi lo, mas eu
que ria co me çar por nós, por que, vo tan do o nos so
caso, te ría mos au to ri da de para vo tar a lei. 

Não va leu o meu ar gu men to, e aqui no Se na do
mes mo fo ram apre sen ta das emen das no sen ti do de
aca bar com o di re i to ao si gi lo de De pu ta dos Esta du a -
is e to das as pes so as que me xem com di nhe i ro pú bli -
co, como Se cre tá rio da Fa zen da, Mi nis tro da Fa zen -
da, Mi nis tro do Tri bu nal de Con tas. O pro je to é óti mo,
é o que eu pre ten dia no fi nal, mas já saiu da qui as sim
e está na Câ ma ra dos De pu ta dos. 

Sr. Pre si den te, quan do vejo al gum Par la men tar
di zer que o si gi lo, a in vi o la bi li da de das suas con tas é
um di re i to, não con cor do. O ci da dão que é ele i to Se -
na dor ou De pu ta do, ao lado da hon ra, do po der, da
au to ri da de de fa lar, de gri tar, de ba ter, de vo tar, de al -
te rar a le gis la ção, a Cons ti tu i ção, tem res pon sa bi li da -
des e de ve res.

Diz o Par la men tar: ”Mas se qual quer ci da dão
tem di re i to ao si gi lo, por que eu, De pu ta do ou Se na -
dor, não te nho di re i to a ele?“ Exa ta men te, qual quer
ci da dão pode ter di re i to ao si gi lo. Mas, se é ele i to De -
pu ta do, Se na dor ou Pre fe i to, se é Se cre tá rio da Fa -
zen da ou Mi nis tro da Fa zen da, está me xen do com di -
nhe i ro pú bli co, a co i sa pú bli ca. Isso faz a di fe ren ça.
Por tan to, deve ser mais fis ca li za do, tem que ser mais
trans pa ren te. Não in te res sa à so ci e da de como o
João, o Ma no el, o Antô nio ou o Ba tis ta mo vi men tam
seu di nhe i ro, mas lhe in te res sa como o Pe dro Si mon,
o Mi nis tro da Fa zen da, o Pre si den te do Ban co Cen -

tral, como essa gen te que mexe com o di nhe i ro pú bli -
co mo vi men ta a sua con ta. Acho isso de uma evi dên -
cia ab so lu ta, Sr. Pre si den te. E fi ca mos nes se dra ma.

O Se cre tá rio da Re ce i ta Fe de ral dis se que fica
lou co de con ten ta men to quan do vê cri ar uma CPI. O
Se na dor Jef fer son Pé res sabe dis so, es ta va lá quan -
do ele de cla rou. Re pa rem, o Se cre tá rio da Re ce i ta
Fe de ral, um ho mem do Go ver no! E, quan do lhe per -
gun ta mos o mo ti vo, res pon deu: ”Por que é a chan ce
que te mos de abrir uma sé rie de con tas e to mar co -
nhe ci men to de da dos de uma sé rie de pes so as, o que 
não acon te ce ria, se não fos se a CPI. 

Então, é ne ces sá rio que se te nha uma CPI para
se abri rem as con tas à Re ce i ta Fe de ral. Qu e brar si gi -
lo não é pu bli car nos jor na is ou es can ca rar, mas fa zer
com que os ór gãos com pe ten tes como, por exem plo,
a Re ce i ta Fe de ral e a Pro cu ra do ria-Ge ral te nham o
di re i to de in ves ti gar as nos sas vi das. 

Esse é o ou tro Pro je to, que está para ser vo ta do, 
apro va do ou não. E vou ser mu i to sin ce ro, Sr. Pre si -
den te: a tran qüi li da de é não de i xar vo tar. Se eu te nho
mu i tos ne gó ci os, mu i ta con fu são na mi nha vida, e fui
Pre fe i to, Go ver na dor, Mi nis tro e isso e aqui lo, ain da
que se te nha cer te za de que não há nada, como al -
guém já dis se, é mais tran qüi lo não de i xar vo tar, por -
que há tan ta co i sa no pas sa do em que se vai me xer,
que eu nem se sa be ria como ex pli car. Pode ser. Mas a 
ver da de é que ou fa ze mos isso ou se re mos sem pre
um gru po fe cha do. Nós que re mos éti ca, que re mos
mo ral, que re mos ter mi nar com a im pu ni da de, te mos
que co me çar por cima, com fa tos que le vem à éti ca e
que le vem a ter mi nar com a im pu ni da de. 

Esse é o se gun do Pro je to.
A Sra. Ma ri na Sil va (Blo co/PT – AC) – Per mi -

te-me V. Exª um apar te?
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Pois não.

Ouço o apar te de V. Exª, Se na do ra Ma ri na Sil va.
A Sra. Ma ri na Sil va (Blo co/PT – AC) – Se na dor

Pe dro Si mon, cum pri men to V. Exª pelo pro nun ci a -
men to que faz de for ma ou sa da e co ra jo sa. O pa co te
éti co que está em dis cus são, na ver da de, tal vez seja
a sis te ma ti za ção de um con jun to de me di das que já
ha vi am sido pro pos tas, boa par te de las por Par la -
men ta res que, como V. Exª, ao lon go de sua vida pú -
bli ca, têm de mons tra do no Con gres so, uma pre o cu -
pa ção no sen ti do de evi tar os abu sos pra ti ca dos pe las 
au to ri da des que, sob o man to da pro te ção da imu ni -
da de par la men tar, se uti li zam des se me ca nis mo fi ca -
ram im pu nes a cri mes que são pra ti ca dos con tra a
eco no mia po pu lar, con tra a éti ca par la men tar etc.
Uma das ca u sas do au men to da cri mi na li da de, dos



atos de im pro bi da de ad mi nis tra ti va é a cer te za da im -
pu ni da de. As pes so as quan do têm qua se cer te za de
que não se rão, di ga mos as sim, apa nha das na ma lha
fina da Jus ti ça, se dão ao des fru te de re al men te pra ti -
car ir re gu la ri da des. Qu an to a isso, gra ças a Deus, já
es ta mos ob ser van do que, pelo me nos em ca rá ter es -
pas mó di co, a so ci e da de e os me i os de co mu ni ca ção
não têm de i xa do im pu ne aqui lo que mu i tas ve zes o
Con gres so Na ci o nal tem. Re gis tro que esse pa co te
éti co, fa zen do jus ti ça ao que vem acon te cen do no
nos so País, não é fru to da von ta de es pon tâ nea do
Con gres so Na ci o nal. Ele está acon te cen do num mo -
men to de mu i ta pres são por par te da so ci e da de e dos 
me i os de co mu ni ca ção. É por isso que ago ra te mos o
pa co te éti co. Na ver da de, o com por ta men to do Con -
gres so mu i tas ve zes, e até do Exe cu ti vo, é no sen ti do
de apla car a fú ria de mo ra li da de. Não que ro di zer que
haja um sen ti do ude nis ta, pre ten de-se apla car a fú ria
até para que te nha mos um pro ces so de cal ma ria,
para que a so ci e da de pen se que es ta mos to man do
pro vi dên ci as e que as co i sas es tão en tran do nos ei -
xos. Mas es ses es pas mos de mo ra li da de de i xam-se
le var pelo tem po, e no va men te te mos a re in ci dên cia
de pro ble mas que são ver da de i ros des gas tes para as 
ins ti tu i ções pú bli cas. Se ob ser var mos o caso Col lor, o 
caso dos Anões, o que cas sou o Se na dor Luiz Este -
vão, ago ra o caso do pa i nel do Se na do e o novo epi -
só dio en vol ven do o Pre si den te li cen ci a do, ve ri fi ca re -
mos que são es pas mos de mo ra li da de que se dão
mais pela pres são da so ci e da de do que por uma ação 
en dó ge na do Con gres so Na ci o nal, o que é la men tá -
vel. Para con clu ir o apar te que faço ao bri lhan te pro -
nun ci a men to de V. Exª, devo di zer que o Con gres so,
numa ex pres são po pu lar dos agri cul to res do Nor te e
do Nor des te, está sen do pu xa do pelo be i ço nes sa
dis cus são. Não se tra ta de uma ação es pon tâ nea, de
moto pró prio, de de bru çar-se so bre os pro ble mas que 
te mos que en fren tar e cor tar na nos sa pró pria car ne.
Os vá ri os ca sos de CPI que aqui fo ram pro pos tas e
ar qui va dos são de mons tra ções de que o Con gres so,
às ve zes, faz vis tas gros sas aos pro ble mas que hoje,
a olhos nus, es tão sen do co lo ca dos para a so ci e da de
bra si le i ra. As vís ce ras do Con gres so Na ci o nal re al -
men te es tão ex pos tas. Não que re mos sim ples men te
fa zer uma ope ra ção sem ex tir par o pior cân cer de que 
essa so ci e da de está so fren do, que é o cân cer da cor -
rup ção, prin ci pal men te a in cen ti va da pela cer te za da
im pu ni da de. Pa ra be ni zo V. Exª pelo pro nun ci a men to
que faz e digo que mu i tos Par la men ta res, fa zen do
jus ti ça, já ti nham pro je tos e ini ci a ti vas que hoje com -
põem o cha ma do Pa co te Éti co, que está sen do apre -

sen ta do pelo Con gres so, mas que vem da ini ci a ti va e
da co bran ça da so ci e da de bra si le i ra.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS ) – Con cor -
do ple na men te com a ex po si ção fe i ta por V. Exª. Foi
des sa for ma que ini ci ei o meu pro nun ci a men to, ou
seja, dis se que es ta mos pas san do por esse mo men to 
de vi do ao fato de o Con gres so Na ci o nal ter sido co lo -
ca do con tra a pa re de, pela co bran ça que a so ci e da de
tem fe i to de nós. Não po de mos an dar pelo in te ri or,
por que to dos per gun tam o que vai acon te cer. É essa
ava lan che que está le van do a esse de ba te. Dis se
mais, ilus tre Se na do ra, que acre di to que esse é o mo -
men to pro pí cio, por que, se es sas me di das não fo rem
vo ta das hoje, le va rá mu i to tem po para se rem apre ci a -
das; se fo rem, terá sido pela pres são da so ci e da de.

Por ou tro lado, V. Exª de fen deu um ar gu men to
mu i to im por tan te e que faço ques tão de es cla re cer.
Qu an do fa lei que esse pro je to ha via sido apre sen ta do 
por mim, de i xo cla ro que o apre sen tei, sim, mas que
há uma sé rie de Se na do res e De pu ta dos, uma sé rie
in ter mi ná vel, que têm apre sen ta do pro je tos nes te
sen ti do, bus can do a nor ma li za ção dos tra ba lhos com
re la ção à dig ni da de. Tem ra zão a Se na do ra, e eu con -
cor do aqui.

O ou tro pro je to diz res pe i to à pri o ri da de no jul -
ga men to de par la men ta res ou au to ri da des que li dam
com di nhe i ro pú bli co e que te nham sido con de na dos
por des vi a rem re cur sos pú bli cos: o que dis põe so bre
as con clu sões de CPI. Sa be mos que, la men ta vel -
men te, hoje a Jus ti ça não fun ci o na. O po bre da fa ve la
co nhe ce é a Po lí cia, às ve zes, tão cor rup ta quan to a
gan gue dos ho mens da dro ga, do jogo de bi cho e
tudo o mais.

É essa an gús tia em que ele se en con tra. Afo ra
isso, é di fí cil V. Exª en con trar um jul ga men to na Jus ti -
ça bra si le i ra. Qu an do falo em jul ga men to, não me re fi -
ro à ro ti na das co i sas, mas em algo que sig ni fi ca pro -
je ção, pro pos ta, re a li da de de que al guém fez, fe riu
um po lí ti co, um em pre sá rio, um ho mem im por tan te,
ou seja, um ho mem de rá dio e te le vi são, que te nha
so fri do um pro ces so – já não digo nem a con de na ção
ou a ab sol vi ção, mas pro ces so. Não se che ga nem a
pro ces sar, ou me lhor, abre-se um pro ces so e vai para 
a ga ve ta.

Há uma pro pos ta re sul tan te de uma ar güi ção de 
in qué ri to, idéia do Se na dor Ra mez Te bet, mu i to im -
por tan te, que visa o se guin te: as con de na ções de
uma CPI en de re ça das ao Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú -
bli ca, ou ao Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, te rão que ser
de ci di das pelo Mi nis tro ou juiz em pri me i ro lu gar. Não
pode, sob o ar gu men to de que tem mil pro ces sos, co -



lo car no fim da fila. Se tem mil, esse é o pri me i ro; se
tem dez, esse é o pri me i ro. 

O re sul ta do de uma CPI, pro ces so que en vol va
par la men tar ou qual quer pes soa que lide com di nhe i -
ro pú bli co tem que ser ana li sa do, pro ces sa do e jul ga -
do em pri me i ro lu gar, sob cri me de res pon sa bi li da de
da au to ri da de. Esse pro je to foi apro va do aqui. É um
dos pro je tos do pa co te éti co na Câ ma ra dos De pu ta -
dos. 

Re co nhe ce mos que há uma re for ma ju di ciá ria
que pre ten de que inú me ras me di das se jam to ma das
a fim de que exis ta jus ti ça. Há mil co i sas a se rem fe i -
tas, e de vem ser fe i tas. Esse é um iní cio. Cria-se uma
ex ce ção, uma re gra à par te, algo que sai da ro ti na,
mas é a ex ce ção que de ter mi na o iní cio do tér mi no da 
im pu ni da de, e de ter mi na por cima. Não po de mos co -
me çar com la drão de ga li nha, com o ope rá rio, nem
com o pe que no em pre sá rio do in te ri or. Te mos que co -
me çar com aqui lo que é mais im por tan te. E para a
Na ção o mais im por tan te é quem lida com di nhe i ro
pú bli co.

Uma CPI é fe i ta, mo vi men tam-se man che tes,
jor na is. Meu Deus, o que acon te ce? O que acon te ceu
na CPI do Sis te ma Fi nan ce i ro? Toda im pren sa pra ti -
ca men te a acom pa nhou ao vivo. Fo ram de nun ci a dos
ban cos, dos mais im por tan tes, pes so as, go ver na do -
res, pre fe i tos, os mais im por tan tes, e tudo pa rou na
ga ve ta do Pro cu ra dor-Ge ral. Tudo pa rou na ga ve ta do 
Pro cu ra dor-Ge ral! Se gun do esse pro je to que apro va -
mos no Se na do e está na Câ ma ra dos De pu ta dos, o
Pro cu ra dor-Ge ral se ria pro ces sa do por cri me de res -
pon sa bi li da de. Pe ri o di ca men te, ele tem que en vi ar ao
Con gres so in for ma ções so bre como está o an da men -
to do pro je to, o que está sen do fe i to, até que se che -
gue a um pe di do de ar qui vo, caso con si de re que deve
ser ar qui va do – mas há que di zer o por quê –, ou na
de nún cia apre sen ta da ao Tri bu nal, que por ele deve
ser apre sen ta da.

Pen so que esse pro je to é o iní cio do tér mi no da
im pu ni da de. Quer aca bar com a im pu ni da de, quer co -
me çar um pro gra ma de mo ra li za ção, co brar das pes -
so as, en fim, aca bar com a tese de que no Con gres so
é tudo igual, de que po lí ti co não vale nada, por que
tudo é ni ve la do por ba i xo? E se a po pu la ção ni ve la
por ba i xo é por que a im pren sa pu bli ca no tas so bre
”a“, ”b“ ou ”c“, ten tan do se pa rar quem tem ra zão de
quem não tem, mas não acon te ce nada. Nin guém tem 
o di re i to de se de fen der. Mas tam bém nin guém é pro -
ces sa do, con de na do. Assim, a opi nião pú bli ca pen sa
que é tudo igual, pois se en tra na vala co mum.

O pro ces so pe nal tem que ser mu da do, a Jus ti -
ça tem que ser mu da da, há que se fa zer pro fun das al -
te ra ções, mas uma é a mais sin ge la de to das: pes so -
as que li dam com di nhe i ro pú bli co ou re sul ta dos de
CPI têm que ser jul ga dos em pri me i ro lu gar, não in te -
res san do o Có di go de Pro ces so Pe nal, não in te res -
san do que o juiz te nha mil e tan tos pro ces sos para jul -
gar. Mas hoje acon te ce exa ta men te o con trá rio: se o
ci da dão é im por tan te, tem pres tí gio, o pro ces so fica
na ga ve ta do de le ga do, do pro cu ra dor do in te ri or, de
al gum juiz, en fim, fica em uma ga ve ta. Isso tem que
ter mi nar. Esse é um ou tro pro je to que é vi tal. Se qui -
ser mos re al men te mu dar para va ler, te mos que ado -
tar esse pro je to.

Há ain da um ou tro pro je to que visa às ele i ções.
Para mim, é uma ques tão de vida ou de mor te. Tudo
está in di can do que as pró xi mas ele i ções se rão com -
pli ca das. O es pa ço des ti na do aos prin cí pi os dos par -
ti dos po lí ti cos está cada vez mais re du zi do. A pla ta for -
ma das can di da tu ras está se re du zin do pu ra men te a
no mes, o que me faz lem brar a épo ca de Col lor e de
Jâ nio Qu a dros, em que, in de pen den te men te das pro -
mes sas, do que di zi am os can di da tos, as co i sas
acon te ce rão, sem nada atrás e à fren te, sem um pas -
sa do his tó ri co que dê ga ran tia e sem a pers pec ti va do 
que irá acon te cer. Di an te dis so, Sr. Pre si den te, se não 
apro var mos o pro je to de fi nan ci a men to de cam pa -
nhas ele i to ra is só com o di nhe i ro pú bli co, não sa be re -
mos o que po de rá acon te cer.

Cada vez digo com mais tran qüi li da de que a
cor rup ção no se tor pú bli co co me ça na cam pa nha ele -
i to ral. Mu i tas ve zes um can di da to ho nes to a pre fe i to,
de cen te e bem-in ten ci o na do – sei como é isso – aca -
ba por se em bre nhar na cor rup ção. Por exem plo, bus -
ca-se um mé dio em pre sá rio, um mé di co de bom con -
ce i to, um mé di co hu ma ni tá rio, uma pes soa de gran de
con ce i to para ser can di da to a pre fe i to. Essa pes soa
se can di da ta. Mu i tas ve zes não foi ve re a dor, não foi
pre fe i to, não tem pas sa do po lí ti co ne nhum, mas se
can di da ta. Na hora de se can di da tar, seu co mi tê de
cam pa nha é or ga ni za do, e esse can di da to sai a tra -
ba lhar com al guém en car re ga do de ser o te sou re i ro
de cam pa nha. Ao tér mi no da cam pa nha, são apre -
sen ta das as con tas. E o que acon te ce na ma i o ria das
ve zes? Aque le te sou re i ro vai in for man do ao can di da -
to ago ra ele i to que, por exem plo, o ser vi ço de ôni bus
vai ser en tre gue para o fu la no de tal, por que con tri bu -
iu com a cam pa nha, em pres tou os ôni bus para le var e 
tra zer pes so as para o co mí cio ele i to ral; o ser vi ço de
lixo, já está mar ca do: tem-se que abrir uma con cor -
rên cia, uma li ci ta ção, sei lá o quê, mas quem vai ga -



nhar é o fu la no, por que con tri bu iu com a cam pa nha. E 
as sim con ti nua.

E o po bre do pre fe i to olha para um lado, olha
para o ou tro lado: ”Mas quem dis se isso? Por que eu
não sou be de nada?“ Os te sou re i ros são as sim: di -
zem que não qui se ram atra pa lhar o can di da to, pois
ele es ta va indo mu i to bem, es ta va de sen vol ven do a
sua par te, e que aque la par te se ria de les. Há ain da
aque les que têm a co ra gem de di zer que pre fe ri ram
não en vol ver o can di da to na que la par te suja. Con si -
de ra ram me lhor não le var fu la no de tal, do lixo, por
exem plo, para fa lar com o can di da to. E re sol vem tudo
sem dar co nhe ci men to ao can di da to. 

E o po bre pre fe i to ele i to tem que cum prir; o par -
ti do lhe im põe que cum pra. E lá vai o ser vi ço do lixo
sem li ci ta ção, e lá vão os ser vi ços de ôni bus para o fu -
la no de tal, e lá vai não sei mais o quê. Co me ça, en -
tão, a cor rup ção. Ce deu, está ce di do; nun ca mais vol -
ta a ser o mes mo. Aque le ho mem puro, aque le mé di -
co ín te gro, aque le ho mem sin ce ro, sé rio, bem-in ten ci -
o na do, sem que rer – e es tou fa lan do des sas pes so as, 
ima gi nem as ou tras – está no meio da lama. Fi ze ram
o ne gó cio e ele tem que cum prir. Cam pa nha ele i to ral
é as sim. Foi o que des co bri mos quan do hou ve o im -
pe ach ment do Col lor. O ex tra or di ná rio Re la tor, Se na -
dor Amir Lan do, ho mem de co ra gem, de luta e de gar -
ra, está aí para não me de i xar men tir. Per gun tem para
ele se toda a cor rup ção do Go ver no do Col lor não co -
me çou na cam pa nha ele i to ral. Foi nes se pe río do que
o PC fez os gran des es que mas.

O Sr. Amir Lan do (PMDB – RO) – Per mi te-me
V. Exª um apar te?

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Ouço V.
Exª com pra zer.

O Sr. Amir Lan do (PMDB – RO) – No bre Se na -
dor Pe dro Si mon, V. Exª como sem pre, com bri lho e
com ar dor, traz a esta Casa as sun tos de in te res se da
Na ção bra si le i ra e, so bre tu do, da éti ca, o que é mu i to
im por tan te, por que te mos que es ta be le cer nes te País 
uma dou tri na sé ria a res pe i to da éti ca na po lí ti ca e,
mais do que isso, da li su ra no ple i to, por que tudo co -
me ça por aí. E como bem dis se V. Exª, de di quei, no
re la tó rio, um ca pí tu lo es pe ci al para o fi nan ci a men to
das cam pa nhas, exa ta men te onde tudo co me ça. A
jus ti fi ca ção pri me i ra, o mo ti vo de uma van ta gem oblí -
qua, para não di zer ilí ci ta, da cor rup ção co me ça no
pro ces so ele i to ral. É aí que há um fun da men to, apa -
ren te men te até im pe ra ti vo, por que são ne ces sá ri os
re cur sos para as cam pa nhas. E onde se vai bus car?
Nes sa tri an gu la ção cri mi no sa en tre obra pú bli ca, em -
pre sá rio, can di da to e, evi den te, quem go ver na tam -

bém, por que é sem pre ele que dá o aval, ou seja, é a
au to ri da de ad mi nis tra ti va que dá o aval para que essa 
ope ra ção se pro ces se. Infe liz men te é o que V. Exª diz:
te mos que com ba ter isso tan to quan to pos sí vel para
que pos sa mos ex tin guir essa má cu la que vi cia não
ape nas o pro ces so ele i to ral como tam bém o pro ces -
so po lí ti co e, por que não di zer, in clu si ve, ques ti o na a
le gi ti mi da de do po der. O po der já sai ma cu la do, já sai
com esse com pro mis so da per ver si da de e da cor rup -
ção. V. Exª tem toda ra zão. Pa ra béns, mais uma vez,
por abor dar um tema tão im por tan te.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – V. Exª era 
o ho mem mais ba da la do des te País na hora do im pe -
ach ment , não ape nas por ter sido o Re la tor, mas
tam bém – te nho que di zer – pela sua co ra gem, pela
sua bra vu ra. Mu i ta gen te que ria que V. Exª não to cas -
se em im pe ach ment  em seu re la tó rio, de i xas se essa
ques tão para a hora da vo ta ção no ple ná rio da Co mis -
são. E, se V. Exª não ti ves se co lo ca do esse tema ali,
não sei o que te ria acon te ci do. V. Exª afir mou: ”V. Exªs
fa zem o que qui se rem em ple ná rio, mas, no meu re la -
tó rio, te nho que vo tar de acor do com o que a mi nha
cons ciên cia man da. E a mi nha cons ciên cia man da
que eu faça isso“. Re u niões fo ram fe i tas ma dru ga das
aden tro, e até Mi nis tros apo sen ta dos do Su pre mo fo -
ram cha ma dos para nos ori en tar no sen ti do de que
isso não acon te ces se. V. Exª foi de uma fir me za que
me re ce res pe i to e que fi ca rá na His tó ria des te País.

O Sr. Amir Lan do (PMDB – RO) – Qu e ria ape -
nas agra de cer a ge ne ro si da de de V. Exª. Mas há um
ou tro ca pí tu lo que ain da não foi co nhe ci do pela Na -
ção. Quem eram es ses per so na gens? Quem es ta va
ali fa zen do essa pres são? Fi gu ras que hoje ain da de -
sem pe nham pa péis im por tan tes; ou tros, in fe liz men te, 
não es tão aqui. Mas há um mo men to que me re ce
uma re fle xão: quan do, no ga bi ne te de V. Exª, es ta vam
re u ni dos qua se to dos os mem bros da ala que re al -
men te ti nha com pro mis so com a ver da de, o Dr.
Ulysses, pen san do mu i to mais lon ge, pen san do mu i to 
mais nas con se qüên ci as, tam bém es ta va te me ro so.
De po is de uma con ver sa que du rou apro xi ma da men -
te qua tro ho ras, to dos nós...

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – E V. Exª
fez o ar gu men to de tudo o que es ta va acon te cen do.

O Sr. Amir Lan do (PMDB – RO) – Eu dis se que
te ria que es que cer tudo, ter uma am né sia ab so lu ta.
Foi o mo men to em que o Dr. Ulysses, com a dig ni da -
de de um es ta dis ta, dis se: ”Nes tas cir cuns tân ci as,
não há o que fa zer. Va mos mar char para o im pe ach -
ment“. No mes mo dia, du ran te os de po i men tos, ele
se sen tou ao meu lado na Co mis são, dan do-me o seu 



apo io mo ral. Ele em pu nhou essa ban de i ra que re sul -
tou, en fim, no afas ta men to do ex-Pre si den te.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – O que
que ro sa li en tar é que V. Exª foi ve de te na ci o nal du ran -
te um lon go pe río do. De po is foi can di da to a Go ver na -
dor em seu Esta do.

O Sr. Amir Lan do (PMDB – RO) – Fui can di da to 
a Se na dor.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Foi can -
di da to à re e le i ção ao Se na do. Toda a má qui na pu bli ci -
tá ria lá es ta va mas mãos de seu opo nen te. Ha via di -
nhe i ro à von ta de nas mãos do seu opo nen te.

Ele me pe diu – eu era Lí der do Go ver no – que ti -
ves se pelo me nos a chan ce de fa lar em rá dio na ci o -
nal, por que os ou tros as sim o fa zi am. Essa rá dio cujo
pro pri e tá rio era o Go ver no Fe de ral en tra va em seu
Esta do. Seu opo nen te, co or de na dor de Col lor, fa la va
no mo men to em que qui ses se. Ele não fa lou uma vez.

Saiu uma man che te de pá gi na in te i ra di zen do
que seu opo nen te ti nha sido in di ca do por Ita mar Fran -
co para re pre sen tar o Bra sil na ONU, o que é ri dí cu lo,
diga-se de pas sa gem, pois ele en trou na ”pa ne li nha“
dos que fo ram para a ONU. E com pe te ao Pre si den te
da Re pú bli ca pu bli car o nome do Sr. Fu la no de tal, por 
in di ca ção do Se na do Fe de ral, para com por a re pre -
sen ta ção de Bra sí lia. Não te nho como des men tir isso.

Ele aca bou per den do uma ele i ção no seu Esta -
do, mas ga nha ria em qual quer lu gar do Bra sil. No Rio
Gran de do Sul, se ria ele i to com uma in fi ni da de de vo -
tos. O po der eco nô mi co agiu e o es ma gou de tal ma -
ne i ra, que ele não pôde res pi rar. Ha via pos si bi li da de
de ele con se guir di nhe i ro, tal vez, mas S. Exª não quis
ado tar esse es ti lo. Ele teve pro pos tas nes se sen ti do,
até pelo seu bri lho e ca pa ci da de, mas, fa lan do co mi -
go, dis se que ou iria como era ou não iria. E não veio.
A sua com pe tên cia, a sua gar ra e a sua ca pa ci da de fi -
ze ram com que de po is, sem o bojo da pu bli ci da de e
da la va gem ce re bral, pu des se ex pli car e fos se ele i to
Se na dor da Re pú bli ca. Ele está aqui e, no pró xi mo
ano, será ele i to Go ver na dor.

Mas ob ser vem a for ma como a cam pa nha é fe i -
ta hoje: quem tem di nhe i ro faz o que quer, e quem não 
o tem não pode fa zer nada. Sr. Pre si den te, cam pa nha
tem que ser fe i ta como na Ale ma nha, com di nhe i ro
pú bli co.

Não digo que o te les pec ta dor que me está as -
sis tin do ago ra es te ja ro gan do pra ga para mim, mas,
com cer te za, ele está di zen do: ”O Si mon, que tan to
res pe i ta mos, está de fen den do isso?! Estão aí os jor -
na is di zen do que es ses vi ga ris tas ga nham não sei
quan to por mês. E eles ain da que rem di nhe i ro pú bli co

para a cam pa nha? O nos so di nhe i ro, do nos so im pos -
to, para essa gen te va ga bun da fa zer cam pa nha?!“.

Res pe i to a sua re a ção, meu pre za do te les pec -
ta dor. À pri me i ra vis ta, pa re ce um con tra-sen so. Re al -
men te, ga nha mos um bom sa lá rio. E, no mo men to da
ele i ção, re ce be mos o di nhe i ro pú bli co para re a li zar a
cam pa nha? Po rém, não há ou tra sa í da. Se qui ser mos 
uma cam pa nha e uma ele i ção lim pas, de ve re mos
pro ce der des sa for ma.

Por exem plo, sou can di da to à pró xi ma ele i ção
para Pre si den te da Re pú bli ca, mas não te nho um tos -
tão e não há nin guém que me pos sa for ne cer di nhe i ro 
– e se hou ves se, eu tam bém não iria que rer, por que
sei que, de gra ça, nin guém vai con tri bu ir. Mas, numa
cam pa nha, a gen te dis pu ta com um can di da to que
tem li ga ções re li gi o sas; com ou tro que tem li ga ções
com a Fi esp, em São Pa u lo; com ou tro que tem li ga -
ções com a TV Glo bo; com ou tro que tem li ga ções
não sei com quem! Será um mas sa cre! E se hou ver
um ad ver sá rio bi li o ná rio, como, por exem plo, o Anto -
nio Ermí rio de Mo ra es, que pode uti li zar o seu di nhe i -
ro? E o di nhe i ro é dele mes mo. Ele pro va que o ga -
nhou ho nes ta men te, por que ele é um ho mem ho nes -
to. Ele pode gas tar o seu di nhe i ro em sua cam pa nha.
Isso não pode acon te cer. A cam pa nha tem que ser fe -
i ta com di nhe i ro pú bli co. Cada can di da to a De pu ta do
Esta du al ou Fe de ral, a Se na dor, a Pre si den te da Re -
pú bli ca, a Go ver na dor deve ter di re i to a um va lor es -
pe cí fi co.

O Sr. Amir Lan do (PMDB – RO) – No bre Se na -
dor, nós, na que le mo men to, in clu si ve com a co la bo ra -
ção de V. Exª e de mu i tos ou tros, pro pu se mos um pro -
je to exa ta men te nes ses ter mos. Argu men tá va mos
que o cus to é mu i to me nor para a so ci e da de quan do
es ses re cur sos vêm de ma ne i ra trans pa ren te, vi sí vel,
por que, se não, ocor re esse pro ces so de cor rup ção,
que de vo ra não ape nas 10%, nem 5%, mas, hoje,
tran qüi la men te de 30% a 40% do or ça men to. Não é
pos sí vel con ti nu ar com esse mo de lo per ver so e ex tre -
ma men te da no so para a so ci e da de. A so ci e da de vai
pa gar me nos, mu i to me nos, vai pa gar re al men te o
que cus ta a dig ni da de de mo crá ti ca, ape nas isso, se
uti li zar mos di nhe i ro pú bli co.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – V. Exª co -
lo cou o dedo na fe ri da. O te les pec ta dor tem que en -
ten der isso. Foi fe i ta uma con ta, e cada ele i tor terá
que dar R$8 para que a cam pa nha seja fe i ta com di -
nhe i ro pú bli co. A cam pa nha será fe i ta com di nhe i ro
pú bli co, como na Ale ma nha.

Na Ale ma nha, Hel mut Kohl, que, para mim, até
o es cân da lo em que ele se viu en vol vi do, foi o ma i or



po lí ti co do fi nal do sé cu lo – foi o ho mem que uni fi cou a 
Ale ma nha der ro ta da e ar ra sa da por duas gran des
guer ras, a Ale ma nha que es ta va pra ti ca men te di vi di -
da para sem pre –, cri ou um pro je to fan tás ti co, em que
es tão sen do apli ca dos por vol ta de US$200 bi lhões
na Ale ma nha Ori en tal, para que esta pos sa avan çar e 
se equi pa rar à Ale ma nha Oci den tal. Esse ho mem era
con si de ra do um gê nio. De re pen te, fi cou re du zi do a
zero. Por quê? Por que – re pa rem – ele te le fo nou a cin -
co ou dez em pre sá ri os ami gos seus, pe din do que
des sem di nhe i ro em de ter mi na dos lo ca is para De pu -
ta dos do seu par ti do, pois ele pre ci sa va que eles ga -
nhas sem, por que ti nha medo de não fa zer ma i o ria na
Câ ma ra dos De pu ta dos da Ale ma nha.

Esse foi o cli ma. Fi cou com pro va da a exis tên cia
dos te le fo ne mas. Obser vou-se, pela cam pa nha ele i -
to ral, pelo de sem pe nho dos can di da tos, quem es ta va
gas tan do mais do que po dia com o di nhe i ro pú bli co. E
qual quer ci da dão pode sa ber quan to um De pu ta do
pode gas tar. Se to dos os dez De pu ta dos po dem gas -
tar igual e, de re pen te, apa re ce uma pro pa gan da aci -
ma das ou tras, é si nal de que se gas tou mais. Foi o
que acon te ceu: o Hel mut Kohl te le fo nou para um em -
pre sá rio e pe diu que des se di nhe i ro para de ter mi na -
do De pu ta do, e o em pre sá rio deu. A cam pa nha su biu.
E isso foi de nun ci a do. E, com a de nún cia, ele teve que 
con fes sar que ga nhou di nhe i ro do em pre sá rio tal,
que, por sua vez, para se de fen der, dis se que deu o
di nhe i ro, por que o Hel mut Kohl lhe te le fo nou fa zen do
esse pe di do.

O Sr. Hel mut Kohl lar gou a Pre si dên cia de hon -
ra, lar gou a Pre si dên cia do par ti do, lar gou a li de ran ça, 
de i xou de ser Pri me i ro-Mi nis tro e, hoje, é uma fi gu ra
amar ga, que ca mi nha pe los cor re do res do Con gres -
so, ca u san do pena.

É as sim que deve fun ci o nar no Bra sil. Se, no Rio 
Gran de do Sul, cada can di da to a De pu ta do vai gas tar
dez, po de re mos sa ber o que cada um pode fa zer com 
esse va lor. São 150 can di da tos a De pu ta do Fe de ral.
Ve ri fi can do cada can di da to, per ce be-se o que gas ta
mais, pois apa re ce mais. Mas, hoje, não se pode fa zer 
isso. E, em vez de ha ver uma lei ele i to ral per ma nen te,
o nos so ver go nho so sis te ma de le gis la ção bra si le i ra
per mi te que, a cada ele i ção, a ma i o ria faça uma nova
lei, abran gen do seus pró pri os in te res ses.

Essa úl ti ma lei abo liu os li mi tes. Anti ga men te,
Sr. Pre si den te, vo ta va-se um li mi te para De pu ta do,
um li mi te para Pre si den te, um li mi te para Go ver na dor. 
Na úl ti ma le gis la ção, não ha via esse li mi te. O Par ti do
es ta be le cia o céu como li mi te! De fi nia o que bem en -
ten des se. Essa é a le gis la ção bra si le i ra.

Já vo ta mos no Se na do o pro je to que es ta be le ce 
o fi nan ci a men to pú bli co de cam pa nha, Sr. Se cre tá -
rio? (Assen ti men to)

Mas, en tão, meu Deus do Céu, se o Se na do já
vo tou, fal ta só a Câ ma ra vo tar! Então, a Câ ma ra tem
que vo tar até ou tu bro. Se a Câ ma ra qui ser, vota essa
ma té ria e muda em 1000% o fu tu ro das cam pa nhas
ele i to ra is na His tó ria des te País.

Eu po de ria avan çar, Sr. Pre si den te, mas es ta ria
co me ten do in jus ti ça com os de ma is ora do res que
que rem fa lar e es tão ins cri tos.

Essas são al gu mas das me di das. Lem bro-me
que, quan do apre sen tei o pri me i ro pro je to so bre fi -
nan ci a men to pú bli co de cam pa nha, fui qua se exe cra -
do. Hoje, fe liz men te, a so ci e da de já en ten de isso, e
con se gui mos a apro va ção do pro je to por una ni mi da -
de do Se na do Fe de ral.

Ao lado dis so, Sr. Pre si den te, que bom se ria se
o Se na do e a Câ ma ra vo tas sem tam bém o pro je to
que es ta be le ce que a pro pa gan da ele i to ral na te le vi -
são te nha que ser fe i ta ao vivo! Está pro va do que 70% 
dos gas tos de um Par ti do em uma cam pa nha vão
para o pro gra ma ele i to ral, isto é, se um Par ti do po lí ti -
co gas ta R$1 mi lhão na cam pa nha ele i to ral, R$700
mil são des ti na dos para exe cu ção do pro gra ma de te -
le vi são, que – di zem – tem que ser um pro gra ma es -
pe ta cu lar. E o pro gra ma é fe i to para quê? Para en ga -
nar o ele i tor, para es con der o can di da to, como foi fe i to 
com o Sr. Cel so Pit ta. Trou xe ram, para fa zer sua cam -
pa nha, os mes mos que fi ze ram a cam pa nha do Pre si -
den te ame ri ca no e pe di ram ao Sr. Pa u lo Ma luf que in -
di cas se um can di da to. Pa u lo Ma luf res pon deu que
não ti nha um can di da to na tu ral, que não ha via pre pa -
ra do. Pe di ram-lhe que apre sen tas se uma lis ta de seis
ou sete no mes de pro vá ve is can di da tos. O Ma luf
apre sen tou sete no mes. Foi fe i ta uma aná li se, e um
dos pon tos que mais cha ma ram a aten ção para o Pit -
ta foi o fato de ele não ter um pas sa do po lí ti co. Ele não 
ti nha sido Ve re a dor, De pu ta do, Se cre tá rio ou Pre fe i to. 
Con si de ra ram isso óti mo, pois, não ten do uma car re i -
ra po lí ti ca, po de ri am in ven tar qual quer co i sa. E fi ze -
ram uma cam pa nha onde o Sr. Cel so Pit ta foi o que
me nos apa re ceu; apre sen ta ram-no como o es ta dis ta
mais fan tás ti co da his tó ria. Deu no que deu.

Na mi nha opi nião, um pro gra ma ele i to ral na te le -
vi são deve ser fe i to ao vivo. Mas re fu tam essa mi nha
opi nião ale gan do que, mu i tas ve zes, o can di da to é
cha to e que o ele i tor pode des li gar a te le vi são. Que
bom! Se o can di da to é ou não cha to, não in te res sa,
pois o pro gra ma po lí ti co na te le vi são não foi fe i to para
dar ibo pe, não foi fe i to para dar al tos ín di ces de au -



diên cia, mas para o can di da to se apre sen tar e o ele i -
tor co nhe cer a sua cara, ob ser var seus olhos, sua
boca, a ma ne i ra como fala e, prin ci pal men te, o que
diz. Só as sim o ele i tor pode de po si tar ou não con fi an -
ça na que le can di da to. Não se pode trans for mar o pro -
gra ma ele i to ral de te le vi são em uma bri ga en tre Brah -
ma e Antarc ti ca, en tre o pro du to A e o pro du to B, onde 
se põe den tro da gar ra fi nha o que se bem en ten de.

Acre di to que esse se ria o ou tro pro je to re al men -
te im por tan te e sig ni fi ca ti vo para le var mos adi an te.

Não sei, Sr. Pre si den te, mas, às ve zes, é di fí cil
es tar mos en vol vi dos num es que ma de mes mi ce,
onde se cai e le van ta con ti nu a da men te. Pa re ce que
te ria que ser apli ca do aqui um cas ti go como o de So -
do ma, afas tan do to dos para vi rem ou tros, por que já
es ta mos vi ci a dos em fa zer as co i sas como elas são.

Acre di to que está nas mãos da Câ ma ra dos De -
pu ta dos uma opor tu ni da de re al men te mu i to im por -
tan te. E me ma gôo quan do ouço al guns lí de res di zen -
do que o pa co te já mor reu, não tem ne nhu ma chan ce, 
e ou tros di zen do que si gi lo é um di re i to que se tem e
que não pre ci sam dar ne nhu ma sa tis fa ção.

Com toda sin ce ri da de, o mo men to é im por tan te. 
Algo de ve ria ser fe i to para que bus cás se mos al te ra -
ções pro fun das e ne ces sá ri as.

Mu i to obri ga do a V. Exª pela to le rân cia, Sr. Pre -
si den te.

Du ran te o dis cur so do Sr. Pe dro Si -
mon, o Sr. Mo za ril do Ca val can ti, 4º Se cre tá -
rio, de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é
ocu pa da pelo Sr. Jef fer son Pé res.

O SR. PRESIDENTE (Jef fer son Pé res) – Con -
ce do a pa la vra ao Se na dor Amir Lan do.

O SR. AMIR LANDO  (PMDB – RO. Pro nun cia o
se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, vol to a esta tri bu na
aten den do re cla ma ções que re ce bi no meu Esta do
de Ron dô nia a res pe i to do pre ço do café.

Não há dú vi das de que atra ves sa mos uma cri se
que vai mu i to além do Esta do de Ron dô nia, jus ta men -
te so bre esse pro du to que era sím bo lo da na ci o na li -
da de. O café e o Bra sil sem pre ti ve ram uma re la ção
ín ti ma. E es ses dois no mes re pre sen ta vam um ao ou -
tro. Por mais de um sé cu lo, o café foi o pro du to que
ala van cou re cur sos para, in clu si ve, fi nan ci ar a in dús -
tria na ci o nal, so bre mo do no Esta do de São Pa u lo.

E o café, esse pro du to que tem uma re pre sen ta -
ção ain da im por tan te no ba lan ço de pa ga men tos,
sem pre foi esse elo de li ga ção com o mun do, foi du -

ran te todo esse tem po a re pre sen ta ção da na ci o na li -
da de.

Ocor re que a glo ba li za ção ago ra as su me uma
ou tra face. O café já não tem mais aque la re la ção de
po der in ter na ci o nal. O mer ca do de i xou de ser uma re -
la ção en tre a de man da e a ofer ta para se tor nar um
ente abs tra to, su pe ri or, qua se um se mi de us. E há os
es pe ci a lis tas que têm sem pre uma ex pli ca ção so bre
o que vem ocor ren do. Di zem sim ples men te: ”É uma
ques tão de mer ca do. É uma ques tão da Bol sa, e nada 
se pode fa zer“.

Ora, Sr. Pre si den te, te mos que pen sar em so lu -
ções que re al men te con tri bu am para se achar uma
sa í da em re la ção à er ra di ca ção do café, uma sa í da
que man te nha essa pro du ção. Mais do que uma re fe -
rên cia hoje, a pro du ção de café é res pon sá vel pelo
em pre go no cam po, já que de man da mão-de-obra de
ma ne i ra efe ti va – e, por que não di zer, o cam po re -
quer abun dân cia de mão-de-obra.

Na ver da de, não hou ve uma po lí ti ca so bre o
café no Bra sil. Essa po lí ti ca de i xou de lado con si de ra -
ções im por tan tes no que diz res pe i to à me lho ria da
qua li da de do pro du to – te ría mos que bus car pa drões
de qua li da de to tal tam bém na cul tu ra do café –, e a
ca fe i cul tu ra, em con se qüên cia, foi aban do na da. Fo -
mos sen do su pe ra dos por pro du ções ex ce len tes,
como a do Vi et nã, a da Co lôm bia e a dos pa í ses da
Áfri ca em ge ral. Até há bem pou co tem po, o Bra sil ex -
por ta va o seu café de qua li da de e com pra va café de
qua li da de in fe ri or para o con su mo in ter no. Hoje, não
po de mos con cor rer com aque les pa í ses que in ves ti -
ram de for ma a pro du zir um café de qua li da de. Em
con se qüên cia, Sr. Pre si den te, o que acon te ce não é
ape nas o avan ço da pro du ção em ou tros pa í ses. Na
ver da de, tra ta-se da per da de ex ce lên cia do pro du to
na ci o nal.

É por isso que, ago ra, ao tra tar des se tema, que -
ro re fe rir-me ao pro ble ma es pe cí fi co de Ron dô nia,
por que é de lá que re ce bo as re cla ma ções. Re al men -
te, te mos que so li ci tar e, mais do que isso, im plo rar às
au to ri da des do País res pon sá ve is pela área que
apre sen tem uma so lu ção para essa ques tão. E isso
deve ser tra ta do na área da agri cul tu ra e não no se tor
da in dús tria e do co mér cio, como ocor reu no pas sa do.

O café me re ce uma re fle xão. Cabe fa zer uma
per gun ta à so ci e da de bra si le i ra: o que ela quer fi nan -
ci ar? Ela quer fi nan ci ar ape nas os ban cos, por in ter -
mé dio do Pro er, ou quer fi nan ci ar a agri cul tu ra bra si -
le i ra? O gran de pro ble ma do fi nan ci a men to da agri -
cul tu ra é a ina de qua ção no tem po, por que, no mo -
men to de se fi nan ci ar a pro du ção, es ses re cur sos



atra sam, che gam fora de épo ca, fora da qui lo que é
im pla cá vel na agri cul tu ra: o tem po cer to para o plan -
tio, para a co lhe i ta e para o tra to agrí co la em ge ral. E
isso vem ocor ren do em to dos os se to res da agri cul tu -
ra bra si le i ra, ape sar de todo o es for ço do Mi nis té rio da 
Agri cul tu ra, que ten ta es ta be le cer esse cro no gra ma
de ma ne i ra acer ta da e cor re ta. Os re cur sos tar dam,
e, mais uma vez, sem pre se re pe te o pre ju í zo na área
agrí co la.

Por isso, Sr. Pre si den te, é pre ci so que re al men te 
pos sa mos sen si bi li zar as au to ri da des – ago ra me re fi -
ro às au to ri da des da área eco nô mi ca –, por que, se
esse pro ble ma con ti nu ar, cada vez mais ha ve rá frus -
tra ção em re la ção à sa fra, prin ci pal men te a do café.
Não po de mos per der essa re fe rên cia na ci o nal, não
po de mos per der esse pro du to, que é um sím bo lo do
País.

O que está acon te cen do? É a er ra di ca ção em
mas sa. As re giões que pro du zi am café de me lhor
qua li da de, como a re gião de Pa tro cí nio – faço uma re -
fe rên cia ape nas a Mi nas Ge ra is –, es tão hoje pre ju di -
ca das. Os ca fe za is es tão sen do subs ti tu í dos pe las
pas ta gens e ou tras ati vi da des agrí co las. Isso é la -
men tá vel, por que, cada vez mais, es ta mos aban do -
nan do aqui lo que é na tu ral, aque la que é uma vo ca -
ção do solo na ci o nal, aqui lo que re al men te pro duz
em pre go e ren da, aqui lo que pro pi cia o de sen vol vi -
men to e que po de ria, se hou ves se uma po lí ti ca mais
acer ta da, mais cor re ta, mais com pa tí vel, re a li zar o
mi la gre da pre ser va ção da pro du ção do café.

Sa be mos que, para o café se tor nar pro du ti vo, é
ne ces sá ria uma ren da ao me nos de 35 a 40 sa cos por 
hec ta re. So bre tu do, é pre ci so di zer que o pre ço do
café deve ter uma ga ran tia mí ni ma. É pre ci so per gun -
tar à Na ção se ela quer ou não fi nan ci ar tam bém a
agri cul tu ra e não ape nas os ban cos, que re al men te
ca u sam trans tor nos na área eco nô mi ca, na área da
es ta bi li da de mo ne tá ria.

Será que o cus to que te mos que pa gar é so men -
te o da área fi nan ce i ra? A essa per gun ta a Na ção não
res pon deu e não teve chan ce de fazê-lo, por que, em
ver da de, as re ce i tas são fe i tas sem pre em sa las fe -
cha das, por um nú me ro re du zi do de res pon sá ve is
pela con du ção eco nô mi ca, e a Na ção não par ti ci pa
do de ba te, não é cha ma da à co la ção.

Ora, Sr. Pre si den te, te mos re al men te que olhar
com mu i to ca ri nho esse se tor. Ago ra vou me re fe rir
es pe ci fi ca men te ao Esta do de Ron dô nia. Ao per cor -
rer os con fins do nos so Esta do, so bre tu do os Mu ni cí -
pi os mais dis tan tes da BR, ve ri fi ca mos que hoje não
se ob têm mais do que R$20 por saca de 60 qui los de

café, o que gera uma si tu a ção de de ses pe ro. Em
Ron dô nia, pro mo veu-se uma cam pa nha a que a so ci -
e da de res pon deu com efi ciên cia e par ti ci pa ção real e
efe ti va, cha ma da Pro je to Plan te Café. Essa cam pa -
nha mos trou que ha via uma pos si bi li da de de es pe -
ran ça. É cla ro que os pre ços eram con vi da ti vos, ex tre -
ma men te com pen sa do res, e a so ci e da de ron do ni en -
se par ti ci pou des se pro je to de cor po e alma.

E ago ra? Não há mais con di ções se quer de se
re a li zar a co lhe i ta do café, por que os pre ços que es -
tão sen do pra ti ca dos lá não são viá ve is. Não está
sen do pos sí vel fa zer se quer a co lhe i ta. Que di rei eu
so bre a ex plo ra ção, a ma nu ten ção e a pre ser va ção
dos ca fe za is?

Por isso, que ro fa zer um ape lo mu i to es pe ci al.
Já fiz tam bém uma con sul ta ao Mi nis tro da Agri cul tu ra 
so bre o que po de ria ser fe i to. Já es tão es ta be le ci das
al gu mas nor mas do Fun ca fé, mas é pre ci so di zer
que, ape sar de todo o es for ço, aque les que es tão en -
di vi da dos não tem mais como sal dar os dé bi tos aos
pre ços que es tão sen do pra ti ca dos no mer ca do. A
pror ro ga ção des sas dí vi das está sen do efe ti va da
para que, em de ter mi na do mo men to, os de ve do res,
os ca fe i cul to res te nham con di ções de pagá-las.

Nes te mo men to, te mos que dar um pas so adi -
an te em re la ção às pro pos tas es ta be le ci das no Fun -
do. Para aque les que es tão nes sa cir cuns tân cia, nes -
se es ta do de ca la mi da de pú bli ca, por que não di zer –
a ca la mi da de pú bli ca ad vém do mer ca do, e mu i to
mais, às ve zes, do que das con di ções cli má ti cas, me -
te o ro ló gi cas, en fim, das mo di fi ca ções am bi en ta is –,
te mos que pen sar que a so lu ção ma i or sur ge no mo -
men to de cri se no mer ca do. E é isso que está acon te -
cen do. Ka utsky já fa la va que o pro ble ma do agri cul tor
não ocor re di an te da in cle mên cia da na tu re za, das
ge a das, dos ven da va is, das tem pes ta des, etc, mas,
so bre tu do, no mo men to em que o mer ca do não pode
e não tem con di ções de ab sor ver a pro du ção. E é exa -
ta men te isso: o mer ca do não tem con di ções ab sor ver
a pro du ção. 

Nes te mo men to, de ve mos de sen vol ver cam pa -
nhas para in cen ti var o con su mo do café, por que esta
é a hora de o mer ca do in ter no dar uma so lu ção à cri -
se do pro du to. Não é o mo men to de se di zer, como se
ou viu do Mi nis té rio da Sa ú de, que o café faz mal à sa -
ú de. É pre ci so que se dis cu ta me lhor essa ma té ria,
pois a pro pa gan da con trá ria tam bém leva à di mi nu i -
ção do con su mo. Deve-se, tam bém, bus car so lu ções
e ve ri fi car a pos si bi li da de de se fi nan ci ar, ao me nos
du ran te esse pe río do, o pre ço mí ni mo. 



A pre ço de mer ca do, so bre tu do o café co ni lon –
o mais re pre sen ta ti vo do Esta do de Ron dô nia – en -
con tra uma re fe rên cia de US$20 a US$21 por saca, o
que se ria bem me lhor do que o pre ço atu al na que la
re gião, que os ci la en tre R$20 e R$30. Nes sas cir -
cuns tân ci as, não há como con ti nu ar mos com a pro -
du ção. O pro du tor de Ron dô nia, des pro te gi do por to -
dos os me i os – pelo iso la men to e pela sua fra que za
eco nô mi ca –, não tem con di ções de fi nan ci ar e es to -
car a pro du ção. 

Por isso, que ro re pe tir para as au to ri da des eco -
nô mi cas um ape lo que fiz pes so al men te ao Sr. Mi nis -
tro da Agri cul tu ra, do qual re ce bi apo io, tan to quan to
pos sí vel, den tro das li mi ta ções do pró prio Mi nis té rio:
va mos pen sar na pro du ção do café do Bra sil, por que
se não fi zer mos nada, a er ra di ca ção, que já de vas ta
gran de par te da nos sa ca pa ci da de pro du ti va, so bre -
tu do no Cen tro-Sul, vai-se alas trar pe los Esta dos do
Nor te, es pe ci al men te pelo Esta do de Ron dô nia. E aí
ama nhã se re mos, em vez de pri me i ro pro du tor, um
gran de im por ta dor de café, pro du to que faz par te da
di e ta na ci o nal, in te gran do o cos tu me e até, por que
não di zer, o há bi to e, às ve zes, o ví cio dos bra si le i ros.

Sr. Pre si den te, apro ve i to o mo men to para fa zer
este ape lo dra má ti co em nome da que les que, no
Esta do de Ron dô nia, não sa bem o que fa zer e não
têm ne nhu ma pers pec ti va. Aguar dar por mais dois ou
três anos que o mer ca do crie uma so lu ção pró pria é
tem po de ma si a do. Até lá, es sas pes so as su cum bi rão, 
com ab so lu ta cer te za, e te rão de er ra di car aqui lo que
foi di fí cil de ser pro du zi do, que, com o la bor do pro du -
tor e de sua fa mí lia, às ve zes en ga jan do mão-de-obra
es tra nha, foi cul ti va do em mi lha res e mi lha res de hec -
ta res do Esta do de Ron dô nia: o café, vi ço so, que re -
pre sen ta uma pers pec ti va eco nô mi ca de pro du ti vi da -
de bas tan te ra zoá vel, in clu si ve em ter mos na ci o na is.

É hora de di zer mos: o que va mos fa zer? Mais
uma vez a agri cul tu ra fi ca rá re le ga da a se gun do pla no,
à pró pria sor te, ao des pre zo, para que cada um se vire
por si mes mo, já que não há uma po lí ti ca pú bli ca para
aten der àqui lo que é uma ne ces si da de pre men te, cir -
cuns tan ci al, emer gen ci al, ou va mos dar uma so lu ção
de modo a pro te ger essa cul tu ra, tão im por tan te na His -
tó ria na ci o nal, tão im por tan te no pro ces so de de sen vol -
vi men to in dus tri al do Bra sil? Foi a acu mu la ção que o
café pro pi ci ou, em gran de par te, que fi nan ci ou, como
eu dis se, a in dús tria bra si le i ra – re fi ro-me so bre mo do a
São Pa u lo. E, ago ra, o que va mos dar como res pos ta
aos pro du to res do Esta do de Ron dô nia e, po de ria di zer
tam bém, do Acre, que co me çam a ter uma ca fe i cul tu ra
in ci pi en te, mas de boa qua li da de?

Esse é o dra ma do imen so ter ri tó rio bra si le i ro. É
o dra ma da di ver si da de, da cri se que atin ge as fron te i -
ras da ex pan são agrí co la de ma ne i ra mais dura, rí gi -
da e per ver sa. Por isso, ape lo no va men te às au to ri da -
des da área eco nô mi ca: bus quem uma so lu ção para
que pos sa ha ver no vos fi nan ci a men tos, além da pror -
ro ga ção de an ti gos, a fim de que se re a li ze a tra ves sia 
des te mo men to ruim, des te tem po azi a go, con trá rio
ao de sen vol vi men to da pro du ção do café.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Jef fer son Pé res) – Con -
ce do a pa la vra à Se na do ra Ma ri na Sil va.

A SRA. MARINA SILVA (Blo co/PT – AC. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são da ora do ra.)
– Sr. Pre si den te, que ro tra zer a esta Casa, no va men -
te, a po lê mi ca dos trans gê ni cos, que se re a cen de
com uma sé rie de de ba tes nos me i os de co mu ni ca -
ção e na so ci e da de ci vil, os qua is tam bém de ve rão
ocor rer no Con gres so Na ci o nal.

Sr. Pre si den te, eu gos ta ria de aler tar para o fato
de que há vá ri as ini ci a ti vas tra mi tan do no Con gres so:
são mais ou me nos de zo i to na Câ ma ra dos De pu ta -
dos e duas nes ta Casa, de uma das qua is sou pro po -
nen te. Assim, essa dis cus são so bre os Orga nis mos
Ge ne ti ca men te Mo di fi ca dos (OGM) de ve rá to mar fô -
le go, pois te mos uma sé rie de no vi da des e de acon te -
ci men tos que po dem re di men si o ná-la, ain da mais se
con si de rar mos que o Exe cu ti vo tem atu a do para pro -
te lar a tra mi ta ção des sas ma té ri as.

Em 1997, apre sen tei uma pro pos ta de mo ra tó -
ria de dois anos para que a co mu ni da de ci en tí fi ca pu -
des se es tu dar me lhor os pos sí ve is efe i tos dos trans -
gê ni cos. Na épo ca, o Pre si den te atu al men te li cen ci a -
do, Se na dor Ja der Bar ba lho, ten tou apen sá-la, ape -
nas, sob meu pon to de vis ta, para pos ter gar o an da -
men to da ma té ria. Re ti rei o pro je to e o re a pre sen tei
em 1999, com uma nova ver são, pro pon do que a mo -
ra tó ria fos se de cin co anos. O Se na dor Lú cio Alcân ta -
ra é o atu al Re la tor des sa ma té ria e já che ga mos a
um avan ço nas dis cus sões, re du zin do o pra zo de cin -
co anos para três, mas até o pre sen te mo men to não
foi apre sen ta do o re la tó rio de S. Exª na Co mis são de
Assun tos So ci a is, o que aguar do, por que a dis cus são
está no va men te no cen tro dos de ba tes, tan to dos me -
i os de co mu ni ca ção, quan to do Con gres so Na ci o nal.

No meu en ten di men to, vem ocor ren do uma cer -
ta pro te la ção, até mes mo por par te do Con gres so Na -
ci o nal e do Exe cu ti vo – não digo de to dos os seg men -
tos e de to das as au to ri da des en vol vi das –, e ob ser -
va mos tam bém uma cer ta an si e da de, por par te das



au to ri da des, com a li be ra ção dos trans gê ni cos, pre ci -
pi ta da e de di fí cil com pre en são.

Os Mi nis té ri os do Meio Ambi en te e da Sa ú de
têm tido uma po si ção ca u te lo sa. Mas os Mi nis té ri os
da Ciên cia e Tec no lo gia e o da Agri cul tu ra, bem como
a CTNBio, têm agi do de for ma pou co com pre en sí vel,
já que es sas ins ti tu i ções pú bli cas de ve ri am se ade -
quar ao que pres cre ve a Cons ti tu i ção Fe de ral: não
ha ven do a se gu ran ça quan to aos ris cos para o meio
am bi en te e para a sa ú de hu ma na, de ver-se-ia agir de
acor do com o prin cí pio da pre ca u ção. La men ta vel -
men te, os Mi nis té ri os da Agri cul tu ra e da Ciên cia e
Tec no lo gia, as sim como a CTNBio, no meu en ten di -
men to, têm agi do pre ci pi ta da men te ao que rer li cen ci -
ar para cul ti vo os trans gê ni cos até de for ma exa cer -
ba da em nos so País. 

Já não tem a mes ma pos tu ra o Po der Ju di ciá rio
que, na prá ti ca, man tém uma mo ra tó ria aos trans gê -
ni cos – por de ci são ju di ci al, ba se a da prin ci pal men te
no art. 225 da Cons ti tu i ção Fe de ral e no Có di go de
De fe sa do Con su mi dor. Mes mo as sim, em opo si ção,
par te do Po der Exe cu ti vo ten ta aço da da men te, por
to dos os me i os, li be rar a pro du ção co mer ci al dos
trans gê ni cos no País.

O que ve mos, por tan to, é, de um lado, o Ju di ciá rio
ze lan do pelo prin cí pio da pre ca u ção no tra to com a sa ú -
de pú bli ca e o meio am bi en te, no in te res se da so ci e da -
de, sob as mais va ri a das pres sões po lí ti cas e cor po ra ti -
vas, e, de ou tro lado, par te do Exe cu ti vo – so bre tu do os
Mi nis té ri os da Agri cul tu ra e da Ciên cia e Tec no lo gia –
com ini ci a ti vas no sen ti do de aten der aos in te res ses
pre ten sa men te eco nô mi cos, mas que no fun do es tão
as so ci a dos a gran des gru pos trans na ci o na is de bi o tec -
no lo gia que am bi ci o nam o mer ca do bra si le i ro.

Esse aço da men to che gou ao pon to de o Mi nis té -
rio da Agri cul tu ra fa zer es tra nhas de cla ra ções so bre a li -
be ra ção dos OGMs no País, que afron tam o Ju di ciá rio
em suas prer ro ga ti vas e ain da es ti mu lam a de so be diên -
cia à le ga li da de – como vem acon te cen do no Rio Gran -
de do Sul, onde al guns agri cul to res es tão plan tan do, de
for ma clan des ti na, se men tes trans gê ni cas.

A afron ta ao Po der Ju di ciá rio re sul tou em des -
pa cho re cen te do Juiz Tou ri nho Neto – do Tri bu nal
Re gi o nal Fe de ral – in ti man do os res pon sá ve is pela
Pas ta da Agri cul tu ra a for mal men te pres ta rem es cla -
re ci men tos à Jus ti ça.

No en ten di men to do Mi nis té rio Pú bli co, uma
me di da pro vi só ria pro mul ga da em de zem bro pas sa -
do e um de cre to re cém-edi ta do so bre nor mas de ro tu -
la gem po dem in va li dar uma de ci são ju di ci al an te ri or
so bre os OGMs. O Mi nis té rio Pú bli co e o juiz fe de ral

en ten dem que ne nhum ato do Exe cu ti vo tem po der
le gal para in va li dar uma de ci são ju di ci al. 

Sr. Pre si den te, te mos, ain da, al guns as pec tos
que nos le vam a jus ti fi car e a con cor dar com o que vem 
fa zen do a Jus ti ça, prin ci pal men te a par tir do Mi nis té -
rio Pú bli co, no sen ti do de op tar pelo prin cí pio da pre -
ca u ção. Para que se en ten da qual é a po lê mi ca que
en vol ve os trans gê ni cos, res sal to al guns as pec tos. 

Os trans gê ni cos são se res vi vos que têm o seu
ge no ma – o DNA – al te ra do. Acres cen ta-se ou su pri -
me-se um gene a um or ga nis mo de modo a al te rar
suas ca rac te rís ti cas ori gi na is, con fe rin do-lhe no vas
pro pri e da des. 

Essa nova téc ni ca vem-se im plan tan do no mun -
do por mul ti na ci o na is de se men tes e agro tó xi cos, mu -
i tas ve zes apo i a das e se gui das por la bo ra tó ri os pú bli -
cos de pes qui sa que vêem nu me ro sas van ta gens na
uti li za ção de al te ra ções ge né ti cas. Os ar gu men tos
mais di fun di dos ba se i am-se no ape lo de re sol ver o
pro ble ma da fome no mun do e na re du ção no uso de
agro tó xi cos. 

No en tan to, quem con tes ta es ses ar gu men tos
não são ape nas eco lo gis tas ra di ca is, como que rem
fa zer pen sar al guns. Exis tem pes qui sa do res li ga dos à 
FAO que as se gu ram que para ali men tar mos os oi to -
cen tos mi lhões de fa min tos em todo o mun do não pre ci -
sa re mos de trans gê ni cos ago ra. Eles di zem que es ses
or ga nis mos são ca ros e exi gem es tu dos pré vi os e me -
di das de pre ca u ção quan to à sa ú de e ao meio am bi en -
te. Com cer te za, por não ter mos essa se gu ran ça, tal vez 
não seja ade qua do cor rer mos os ris cos, sob a ar gu -
men ta ção de que es ta ría mos con tri bu in do para ali men -
tar a po pu la ção fa min ta do pla ne ta, até por que sa be -
mos que in ter na ci o nal men te exis te pro du ção su fi ci en te
de grãos para su prir essa ne ces si da de. Não exis te, con -
tu do, a dis tri bu i ção ade qua da das ri que zas. Por isso te -
mos tan tos fa min tos. Só no Bra sil so mam 50 mi lhões de
pes so as aba i xo da li nha de po bre za. 

No Bra sil, por de ci são ju di ci al, só é per mi ti do o
cul ti vo ex pe ri men tal de OGMs, e os li cen ci a men tos
têm-se ba se a do nos pa re ce res da Co mis são Téc ni ca
Na ci o nal de Bi os se gu ran ça. Além do EIA-RIMA, é exi gi -
do um Re gis tro Espe ci al Tem po rá rio (RET), que tem de
ser fun da men ta do em ava li a ções agro nô mi cas e de ris -
co à sa ú de e ao meio am bi en te re a li za das pe los Mi nis -
té ri os da Agri cul tu ra, da Sa ú de e do Meio Ambi en te. 

Mas a Agên cia Na ci o nal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria
do Mi nis té rio da Sa ú de as se gu ra va, no iní cio do ano,
que não exis tia o Re gis tro Espe ci al Tem po rá rio para
qual quer cul tu ra trans gê ni ca em plan ti os ex pe ri men ta is
no País. Ou seja, a CTNBio tem pro fe ri do pa re ce res fa -



vo rá ve is a es ses tes tes de cam po sem o pa re cer dos
Mi nis té ri os afins – o da Sa ú de e do Meio Ambi en te –,
que são exa ta men te os res pon sá ve is por uma ava li a -
ção so bre os pre ju í zos à sa ú de ou ao meio am bi en te.

Em abril pas sa do, a Jus ti ça con ce deu li mi nar aos
Pro cu ra do res Au ré lio Rios e Ale xan dre Assis pela sus -
pen são das la vou ras ex pe ri men ta is de OGMs, por não
te rem Re gis tro Espe ci al Tem po rá rio. Se gun do o Pro cu -
ra dor Rios, o MPF po de ria in clu si ve pro ces sar au to ri da -
des go ver na men ta is por im pro bi da de ad mi nis tra ti va. 

Ape sar des sa de ter mi na ção ju di ci al, até o mo -
men to não se tem no tí cia de qual quer cam po ex pe ri -
men tal de sa ti va do. Ao con trá rio, o Mi nis tro Pra ti ni de
Mo ra es e seu Se cre tá rio Exe cu ti vo Már cio For tes têm
de cla ra do re pe ti da men te que em bre ve será ofi ci al men -
te li be ra da a pro du ção co mer ci al de OGMs no Bra sil.

A Me di da Pro vi só ria de de zem bro de 2000, sem
res pe i tar o pra zo de 5 dias para ava li a ção do Con -
gres so Na ci o nal, vin cu la o pa re cer téc ni co da CTNBio 
à per mis são que cabe aos Mi nis té ri os da Sa ú de, da
Agri cul tu ra e da Ciên cia e Tec no lo gia, numa ten ta ti va
de su prir de fi ciên cia le gal ale ga da na de ci são ju di ci al
que pro í be os trans gê ni cos no mer ca do bra si le i ro.

Com a mes ma mo ti va ção, edi tou-se o De cre to
nº 3.871, que de ve rá en trar em vi gor em 31 de de -
zem bro des te ano. Nos ter mos des se de cre to, só se -
rão ro tu la dos os pro du tos que te nham re ce bi do pa re -
cer téc ni co fa vo rá vel da CTNBio e con te nham aci ma
de 4% de re sí du os de OGMs em sua com po si ção.
Enquan to isso, o Par la men to Eu ro peu ado tou for mal -
men te a mo ra tó ria por três anos. A se guir, a União Eu -
ro péia ba i xou nor mas de ro tu la gem mais ri go ro sas,
que obri gam a iden ti fi ca ção de qual quer por cen ta gem
de re sí duo trans gê ni co nos ali men tos. Ou seja, no Bra -
sil, está-se fa zen do uma ro tu la gem que, do meu pon to 
de vis ta, é de fa cha da, por que só con si de ra ne ces sá -
ria a ro tu la gem se na com po si ção dos ali men tos hou -
ver cer ca de 4% de re sí du os de OGMs. Isso em cada
pro du to. Mas não con si de ra que, se hou ver 2% no mi -
lho, 2% na soja, isso já sig ni fi ca ria um pro ces so cu -
mu la ti vo para ca rac te ri zar a ro tu la gem.

Além do mais, na Eu ro pa, em que há hoje toda
uma pre o cu pa ção com os OGMs, em fun ção da ex pe -
riên cia drás ti ca que es tão vi ven do com o fe nô me no da
vaca lou ca, de ci di ram fa zer a ro tu la gem para qual quer
per cen tu al de OGM na com po si ção dos ali men tos.

De sor te que o Bra sil está pro pon do uma for ma de 
ro tu la gem que, sob o meu pon to de vis ta, é ape nas uma 
es pé cie de me di da ”para in glês ver“. Re ti fi co: para in -
glês ver não é, por que os eu ro pe us já es tão bas tan te
cu i da do sos. No caso, é para os bra si le i ros ve rem.

Se con si de rar mos que, no Bra sil, não se tem o
há bi to de ve ri fi car no ró tu lo a com po si ção dos ali men -
tos, o pro ble ma se tor na ain da mais gra ve, ou seja,
essa me di da da ro tu la gem aqui não tem o de vi do al -
can ce. Mas po de ría mos es tar fa zen do uma ro tu la gem 
em acor do com o que já vem acon te cen do na Eu ro pa.

A ex ces si va to le rân cia do Go ver no bra si le i ro
para com as gran des em pre sas do se tor, em de tri men -
to dos prin cí pi os bá si cos de pre ca u ção, mo ti vou um
pe di do de CPI e a for ma ção de uma Co mis são de Fis -
ca li za ção e Con tro le da Câ ma ra dos De pu ta dos. Essa 
Co mis são atu al men te re a li za uma sé rie de au diên ci -
as pú bli cas em que são ana li sa dos pro ces sos de li be -
ra ção dos cam pos ex pe ri men ta is de trans gê ni cos.

Os trans gê ni cos co mer ci a li za dos até o mo men -
to não fo ram ge ra dos para se rem mais pro du ti vos,
mas para re sis tir a her bi ci das e/ou ma tar in se tos: 76% 
dos trans gê ni cos de sen vol vi dos até hoje são re sis -
ten tes a her bi ci das; 19% são cul ti vos in se ti ci das bt,
que são plan tas es té re is, ou seja, as se men tes não se 
re pro du zem. Essas plan tas têm um con tro le ab so lu to
por par te das mul ti na ci o na is, e os pro du to res te rão, a
cada mo men to, de com prar as se men tes, fi can do
numa de pen dên cia to tal das em pre sas e das trans na -
ci o na is que as pro du zem. Fi nal men te, 7% com bi nam
as duas ca rac te rís ti cas, isto é, são re sis ten tes a her -
bi ci das e são se men tes que não se re pro du zem.

O ci en tis ta Char les Ben bro ok pu bli cou tra ba lho
em maio des te ano, de mons tran do que a soja trans -
gê ni ca tem pro du ti vi da de 2% a 8% me nor que as va ri -
e da des con ven ci o na is e exi ge, em mé dia, de 11% a
30% mais agro tó xi cos.

Na Argen ti na, em ape nas três anos, para uma
mes ma área plan ta da com trans gê ni cos, o con su mo
de her bi ci da RR da Mon san to tri pli cou. As plan tas sa -
tu ra das com o her bi ci da são, pos te ri or men te, uti li za -
das na ali men ta ção de ani ma is. A po li ni za ção cru za -
da en tre plan tas trans gê ni cas e não-trans gê ni cas tem 
pro vo ca do con ta mi na ções in de se já ve is e im pre vi sí -
ve is a de ter mi na dos ecos sis te mas. Bas ta ve ri fi car -
mos que, na Fran ça, re gis tram-se ca sos de con ta mi -
na ção com a cou ve, o mi lho e a soja. Nos Esta dos
Uni dos, o pó len do mi lho es té ril da Mon san to, de po si -
ta do em ou tras plan tas por ação na tu ral do ven to, ma -
tou bor bo le tas mo nar ca que não eram pra gas, ou
seja, a plan ta é pro du zi da para ma tar as pra gas, mas
aca ba ma tan do ou tras es pé ci es.

Na Ale ma nha, es tu dos di vul ga dos, na se ma na
pas sa da, em cam pos de cul ti vo de ca no la trans gê ni -
ca, de mons tra ram que, nos in tes ti nos de abe lhas, fo -
ram en con tra das bac té ri as com DNA al te ra do. Isso



com pro va que uma se qüên cia de DNA ge ne ti ca men -
te al te ra da pode ser trans fe ri da para ou tro or ga nis mo
que não seja plan ta.

Po rém, o caso que mais cha mou a aten ção
deu-se no Ca na dá, em abril pas sa do, quan do um juiz
sen ten ci ou um agri cul tor a pa gar mi lha res de dó la res
à Mon san to por ”vi o lar“ o mo no pó lio que aque la em -
pre sa gi gan te de tém so bre uma de ter mi na da se men -
te trans gê ni ca de ca no la. No Ca na dá e nos Esta dos
Uni dos, é ile gal que os agri cul to res re u ti li zem se men -
tes pa ten te a das.

Aler to para o fato de que a de pen dên cia to tal
dos agri cul to res des sas se men tes que são pa ten te a -
das, que não po dem mais con tar com a ve lha fór mu la
dos agri cul to res tra di ci o na is de fa ze rem o me lho ra -
men to na tu ral das suas se men tes, de ar ma ze na rem
as me lho res se men tes para o plan tio, pode le var até
mes mo a uma cri se no que se re fe re à ali men ta ção no
Pla ne ta, por que, em vez de ha ver um es tu do ci en tí fi co
que pos si bi li te às pes so as te rem me lho res se men tes,
re al men te há se men tes apa ren te men te me lho ra das,
mas es tas são mo no po li za das por es sas em pre sas, e 
qual quer agri cul tor que de las que i ra lan çar mão terá
que pa gar por elas. E aque les, como no caso aqui ci -
ta do, ocor ri do no Ca na dá, que fi ze rem isso sem a
com pra, de moto pró prio, po de rão ser mul ta dos e
con de na dos pela Jus ti ça a pa gar mul tas vul to sas.

Di an te des se qua dro todo que aca bo de re la tar,
Sr. Pre si den te, há uma sé rie de re a ções que vale a
pena re gis trar aqui. Exis te um ra ci o cí nio, por par te de
al guns ci en tis tas e até mes mo de al guns co le gas, de
que a vi são crí ti ca re fe ren te aos trans gê ni cos se ria
atra sa da, de ir con tra a ciên cia, de não se que rer o
avan ço ci en tí fi co. Re fu to to das e qua is quer acu sa -
ções des sa na tu re za. Não so mos con tra as ex pe riên -
ci as e os es tu dos que es tão sen do fe i tos em cam pos
ex pe ri men ta is. So mos con tra que es ses es tu dos e ex -
pe ri men tos se jam fe i tos sem se cum prir a nor ma le -
gal, sem a ob ser vân cia do de vi do as pec to de ca u te la
di an te de de ter mi na das cir cuns tân ci as e do aço da -
men to por par te de al guns seg men tos do Go ver no em 
que rer li be rar para a co mer ci a li za ção o cul ti vo dos
trans gê ni cos. 

Então, há uma re a ção em todo o mun do.
Note-se que a União dos Agri cul to res do Ca na dá pe -
diu a mo ra tó ria na ci o nal à pro du ção, im por ta ção e
dis tri bu i ção de ali men tos trans gê ni cos. Com o apo io
dos pro du to res de tri go do Esta do de Da ko ta do Nor -
te, nos Esta dos Uni dos, foi de cre ta da mo ra tó ria ao
cul ti vo de tri go trans gê ni co que a Mon san to pre ten de
co mer ci a li zar a par tir de 2003. 

Em mar ço des te ano, a União Na ci o nal dos Agri -
cul to res dos Esta dos Uni dos apo i ou a mo ra tó ria con tra
a in tro du ção, cer ti fi ca ção e co mer ci a li za ção do tri go ge -
ne ti ca men te mo di fi ca do, até que ques tões re la ci o na das 
à po li ni za ção cru za da, res pon sa bi li da de so bre da nos,
es to que, se gre ga ção e ace i ta ção de mer ca do se jam
de vi da men te ana li sa das e re sol vi das. Isso está acon te -
cen do nos Esta dos Uni dos, no ber ço da Mon san to. 

O Con gres so lo cal do Esta do de Indi a na, nos
Esta dos Uni dos, de fi niu por de cre to, no mês pas sa do, 
di re i to dos agri cul to res guar da rem se men tes para re -
plan tio. 

No Ja pão, há uma mo vi men ta ção no sen ti do de
fa zer o mes mo que hoje está sen do fe i to pela Co mu -
ni da de Eu ro péia. 

A ca u te la eu ro péia tem base no tra u má ti co caso
da ”vaca lou ca“, em que os efe i tos de uma ex pe riên cia
com ra ção ani mal, nos anos 80, pro du ziu uma do en ça
fa tal – ali men tou-se o gado bo vi no, her bí vo ro por na tu -
re za, com ra ção com pos ta de pro te í na ani mal.

Te nho cer te za de que, à épo ca, se aque les que
pa ten te a ram a ra ção com pro te í na ani mal para o gado
na Eu ro pa fos sem ques ti o na dos, di ri am que os crí ti cos
eram pes so as fun da men ta lis tas, am bi en ta lis tas que
não que ri am o pro gres so e o avan ço tec no ló gi co. Tam -
bém te nho cer te za de que, se a mes ma dis cus são ti -
ves se sido in tro du zi da aqui no Con gres so ou aqui no
Se na do, mu i tos se le van ta ri am para di zer que se tra ta
de uma po si ção re tró gra da, con tra a ciên cia, que não
quer o avan ço tec no ló gi co. De fen de ri am que a ra ção
com a pro te í na ani mal des ti na da a ani ma is her bí vo ros
não te ria ne nhum pro ble ma, que era um avan ço da
ciên cia. No en tan to, a ex pe riên cia mos tra que essa ra -
ção for ne ci da a ani ma is her bí vo ros por na tu re za cons ti -
tu iu-se num gran de pro ble ma para a Co mu ni da de Eu ro -
péia, acar re tan do a do en ça da vaca lou ca.

Infe liz men te, es ses exem plos não são su fi ci en -
tes para os nos sos mo der ni za do res de plan tão. A
todo o mo men to, eles pen sam que aqui lo que acon te -
ce no ”mun do de sen vol vi do“ deve ser im ple men ta do
no nos so País, ao ar re pio da lei. Mes mo quan do se
ques ti o nam es sas ino va ções tec no ló gi cas em seus
pa í ses de ori gem, mes mo quan do eles já es tão vol -
tan do atrás, cer tos bra si le i ros pen sam que tudo isso
deve ser im ple men ta do em nos so País, pois de ve mos 
pas sar por to dos os pro ces sos his tó ri cos já ex pe ri -
men ta dos por aque les.

Essa vi são da His tó ria não como um pro ces so
cu mu la ti vo, mas como um pro ces so li ne ar é com ple -
ta men te equi vo ca da. Alguns pen sam que de ve mos
pas sar por to das as ex pe riên ci as vi vi das por aque les



que nos an te ce de ram. No en tan to, a His tó ria é di a lé ti -
ca e, por isso, não pre ci sa mos re pe tir, aqui no Bra sil,
as ex pe riên ci as fra cas sa das dos Esta dos Uni dos e
da Eu ro pa. Não po de mos ser, pura e sim ples men te, a 
li xe i ra des ses in ven tos.

No caso da mul ti na ci o nal Mon san to, por exem plo,
a em pre sa já co me ça a per der o mer ca do eu ro peu e
cor re o ris co de per der o mer ca do ja po nês. Di an te dis so, 
ela não quer, em hi pó te se ne nhu ma, que o Bra sil seja
uma área li vre de trans gê ni cos, por que isso nos le va ria
a ser mais com pe ti ti vos no mer ca do in ter na ci o nal. Eles
gos ta ri am, sim, que o Bra sil fos se como a Argen ti na, o
Ca na dá e os Esta dos Uni dos, para que não ti vés se mos
chan ce de con cor rer com eles. E re al men te so mos uma
ame a ça para a re fe ri da mul ti na ci o nal, por que a nos sa
soja, mes mo com a hi pó te se de que boa par te dela es -
te ja con ta mi na da pelo cul ti vo clan des ti no, é mais van ta -
jo sa para os im por ta do res eu ro pe us do que a soja pro -
ve ni en te do Ca na dá e dos Esta dos Uni dos. Tal fato
ocor re por que, quan to à soja bra si le i ra, são me no res os
in ves ti men tos para os tes tes de con tro le da qua li da de e
da quan ti da de dos OGMs.

Di an te do ex pos to, Sr. Pre si den te, te mos uma
van ta gem di fe ren ci al em ter mos eco nô mi cos. Não sei
por que o Go ver no bra si le i ro não revê sua es tra té gia
eco nô mi ca, já que a Argen ti na, o Ca na dá, os Esta dos
Uni dos não têm mais con di ções de se rem zo nas li vres
de trans gê ni cos. Só o Bra sil tem esse po ten ci al, e de ve -
ría mos apro ve i tá-lo, em vez de con ta mi nar nos sa pro -
du ção, com pro me ten do, tal vez, o fu tu ro da nos sa soja.

Dos três ma i o res pro du to res mun di a is de soja, o
Bra sil é o úni co sem trans gê ni cos. Há, no en tan to, de -
nún ci as no sen ti do de que agri cul to res ga ú chos es te -
jam plan tan do soja trans gê ni ca clan des ti na men te, o
que faz com que os eu ro pe us exi jam tes tes tam bém da
soja bra si le i ra, ain da as sim com cus to bem me nor que a 
se gre ga ção, con tro le e cer ti fi ca ção, pos sí vel ape nas
par ci al men te, dos pro du tos ame ri ca nos e ar gen ti nos.

Como a Eu ro pa cons ti tui-se no ma i or im por ta dor
de grãos do pla ne ta, a pre fe rên cia pelo Bra sil fez a ex -
por ta ção na ci o nal tri pli car nos úl ti mos cin co anos. Se -
gun do o di re tor da Asso ci a ção Na ci o nal dos Expor ta do -
res de Ce re a is, Sér gio Men des, “an tes não ven día mos
en tre se tem bro e mar ço, que é o pe río do da sa fra ame -
ri ca na“. Ago ra, mes mo no pe río do da sa fra ame ri ca -
na, es ta mos ven den do por que te mos esse di fe ren ci al
de qua li da de ao qual já me re fe ri an te ri or men te.

Tal su ces so ame a ça os con cor ren tes, que se
apres sam em di vul gar de nún ci as de plan ti os clan des -
ti nos e a pres si o nar o Go ver no bra si le i ro pela li be ra -
ção ime di a ta dos trans gê ni cos no Bra sil, al ter nan do

ame a ças de de so be diên cia às de ter mi na ções ju di ci a -
is com dis cur sos pró-mo der ni da de e pro gres sos ci en -
tí fi cos  ora por par te de re pre sen tan tes dos gru pos
trans na ci o na is que in ves tem nos or ga nis mos mo di fi -
ca dos, ora por par te de se to res do Exe cu ti vo Fe de ral.
Con tu do, devo res sal tar aqui, até por uma ques tão de
jus ti ça, que o Mi nis té rio do Meio Ambi en te, as sim
como o Mi nis té rio da Sa ú de, têm tido uma po si ção ca -
u te lo sa; mas vejo aço da men to por par te do Mi nis té rio
da Agri cul tu ra e da Ciên cia e da Tec no lo gia.

Sr. Pre si den te, que ro ain da in for mar que hou ve
de ci são ju di ci al pela des tru i ção dos cul ti vos e dos ex -
pe ri men tos que es tão sen do fe i tos, por não con ta rem
com o re gis tro es pe ci al pro vi só rio. To da via, no Esta do 
do Pa ra ná, o Iba ma, ao in vés de cum prir a de ter mi na -
ção ju di ci al, deu um pra zo de 10 dias para os pro du to -
res. Ontem, em con ver sa com o Pre si den te do Iba ma, 
Dr. Ca sa ra, dei co nhe ci men to a ele des sa de nún cia
que ha via che ga do a mim, e ele de ter mi nou que seja
cum pri da a de ci são ju di ci al. Dis se tam bém que as au -
to ri da des res pon sá ve is por seu cum pri men to não po -
dem con ce der pra zos às em pre sas, pos si bi li tan do
que es tas con si gam tem po para tal vez se li vrar da re -
fe ri da de ci são ju di ci al.

Não que ro aqui fa zer uma guer ra san ta con tra
os trans gê ni cos. Pelo con trá rio, só que ro que o Bra sil
pen se es tra te gi ca men te, que res pe i te a nos sa le gis -
la ção, que es te ja aten to ao que diz a nos sa Cons ti tu i -
ção no que con cer ne ao prin cí pio da pre ca u ção.
Igual men te, que as au to ri da des com pe ten tes não fi -
quem fa zen do o jogo das mul ti na ci o na is, que já es tão
ob ser van do que a Co mu ni da de Eu ro péia já ins ti tu iu a
mo ra tó ria de três anos, já es ta be le ceu a ro tu la gem
para qual quer quan ti da de de trans gê ni cos em seus
pro du tos. O Ja pão tam bém está fa zen do uma dis cus -
são no sen ti do de não que rer os trans gê ni cos no seu
país. Con tu do, no Bra sil, que po de ria ser uma zona li -
vre de trans gê ni cos, in ves ti re mos numa tec no lo gia
que não está mais sen do ace i ta nas de ma is re giões
do pla ne ta. Até mes mo nos Esta dos Uni dos e no Ca -
na dá, a opi nião pú bli ca está bas tan te crí ti ca em re la -
ção a es ses pro du tos que con têm OGMs.

Des sa sor te, faço aqui um ape lo em fa vor de
meu pro je to da mo ra tó ria, que não é mais de cin co
anos, mas de três anos, por que fi ze mos uma equi pa -
ra ção com o que está ocor ren do na Eu ro pa: eles pe di -
ram três anos de mo ra tó ria, e tam bém ado ta ría mos o
mes mo pra zo. E te nho cer te za de que os pro du to res
de grãos no Bra sil, aque les que pen sam es tra te gi ca -
men te, aque les que não que rem ape nas fa zer o jogo
das mul ti na ci o na is sa be rão apro ve i tar essa opor tu ni -



da de de ser mos uma zona li vre de trans gê ni cos. Com
isso, po de re mos abas te cer o mer ca do eu ro peu, que
tem hoje uma vi são bas tan te crí ti ca em re la ção a es -
sas ”ino va ções ci en tí fi cas“ que ca u sam al guns pre ju í -
zos, como o que acon te ceu com a ra ção com pro te í na 
ani mal des ti na da a ani ma is her bí vo ros por na tu re za e 
que hoje pa de cem da do en ça da vaca lou ca.

So mos um País com me ga di ver si da de. Por isso, 
ja ma is po de re mos in tro du zir se men tes es té re is sem
co nhe cer exa ta men te as re per cus sões nos ecos sis -
te mas, que po de rão ser ir re ver si vel men te pre ju di ca -
dos. Não po de mos dis pen sar a po li ni za ção na tu ral
das plan tas, efe ti va da pe los ven tos ou pe los in se tos.

Apro ve i tan do a pre sen ça do Lí der do Go ver no,
faço um ape lo para que o pro je to da mo ra tó ria pos sa
tra mi tar, com todo o res pe i to que te nho pelo meu Co -
le ga, Se na dor Lú cio Alcân ta ra. Qu e ro tam bém fa zer
este ape lo ao Se na dor, já que a Re la to ria está com
ele. Sei que ele é uma pes soa sen sí vel às ques tões
am bi en ta is e, com cer te za, agi rá de acor do com o de -
se jo da opi nião pú bli ca na ci o nal e tam bém dos se to -
res es pe ci a li za dos, que fa zem uma crí ti ca res pon sá -
vel com re la ção a esse aço da men to do Mi nis té rio da
Agri cul tu ra e do Mi nis té rio da Ciên cia e Tec no lo gia.

O Sr. Ro me ro Jucá (Blo co/PSDB – RR) – Per -
mi te-me V. Exª um apar te?

A SRA. MARINA SILVA (Blo co/PT – AC) – Ouço 
V. Exª, Se na dor Ro me ro Jucá.

O Sr. Ro me ro Jucá (Blo co/PSDB – RR) – Se na -
do ra Ma ri na Sil va, gos ta ria de fa zer o re gis tro de que
o Go ver no e sua Li de ran ça vão bus car o de ba te, a fi -
na li za ção des sa ques tão, que está sen do dis cu ti da
mun di al men te e in te res sa ao País. V. Exª pode fi car
cer ta de que bus ca re mos o en ten di men to no sen ti do
de de fen der o nos so País.

A SRA. MARINA SILVA (Blo co/PT – AC ) –
Agra de ço o apar te de V. Exª. Envi da rei to dos os es for -
ços para vo tar mos, o quan to an tes, esse pro je to. 

Se as au to ri da des bra si le i ras ti ves sem uma
com pre en são mais es tra té gi ca des sa pro ble má ti ca,
es ta ri am fa zen do uma sé rie de dis cus sões jun to ao
se tor pro du ti vo, no sen ti do de ori en tar como de ve rá
ser o com por ta men to dos nos sos agri cul to res, para
que não ve nham a com prar gato por le bre, já que as
em pre sas pro du to ras des sas se men tes ge ne ti ca -
men te mo di fi ca das, para não afun da rem so zi nhas,
que rem, a todo cus to, fa zer com que eles em bar quem 
na ca noa dos trans gê ni cos. Elas têm medo, te nho
cer te za, de que o Bra sil cons ti tua uma gran de al ter -
na ti va de grãos que não es te jam con ta mi na dos pe los
OGMs, por que po de ría mos fa zer con cor rên cia com

as suas se men tes, que re al men te co me çam a so frer
uma sé rie de crí ti cas e cu i da dos por par te dos seg -
men tos mais cons ci en tes em re la ção ao meio am bi -
en te e à sa ú de. 

Agra de ço ao Pre si den te. Extra po lei o tem po,
mas sen ti a ne ces si da de de fa zer este pro nun ci a men -
to, por que es ta mos em uma dis cus são que con si de ro
al ta men te im por tan te do pon to de vis ta am bi en tal e
so ci al e no que se re fe re à van ta gem eco nô mi ca que
po de re mos ter, ao nos ins ti tu ir mos como zona li vre de 
trans gê ni cos.

Du ran te o dis cur so da Sra. Ma ri na Sil -
va, o Sr. Jef fer son Pé res, de i xa a ca de i ra da 
pre si dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. Ade mir
Andra de.

O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Ro me ro Jucá, por 20 mi nu tos. 

O SR. ROMERO JUCÁ  (Blo co/PSDB – RR. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ve nho à tri bu na 
hoje, para tra tar de um as sun to que ga nhou as pá gi -
nas da im pren sa e da opi nião pú bli ca nes te fi nal de
se ma na e a par tir da quar ta-fe i ra, dia 1º, e que diz res -
pe i to à pro pos ta or ça men tá ria no que tan ge ao re a -
jus te de ser vi do res fe de ra is para o pró xi mo ano.

Te nho de fen di do a bus ca de es tu dos que pos -
sam efe ti va men te con tem plar os ser vi do res fe de ra is
com o re a jus te. O tí tu lo da ma té ria de capa do jor nal O 
Glo bo, de quar ta-fe i ra, 1º de agos to, foi ”Cor te tira do
or ça men to re a jus te dos ser vi do res“. 

Pode-se ler na pri me i ra pá gi na: 
O Lí der do Go ver no no Se na do, Ro -

me ro Jucá (PSDB-RR), dis se que o Con -
gres so é au tô no mo e deve dis cu tir uma pro -
pos ta de au men to para os ser vi do res, que
es tão sem re a jus te há sete anos (...). 

Na pá gi na três, há, ain da, um des do bra men to da
ma té ria, em que está re gis tra da uma de cla ra ção mi nha:

O Go ver no será pres si o na do a dar um
au men to ge ne ra li za do para o fun ci o na lis mo, 
a co me çar pelo pró prio Lí der no Se na do,
Ro me ro Jucá (PSDB-RR) (...). 

– O Con gres so é au tô no mo para
emen dar o Orça men to, que vai ser dis cu ti do 
aqui pela ma i o ria. Va mos ver se con se gui -
mos al gu ma co i sa. O me lhor para o go ver no 
se ria dar o au men to. Ago ra, va mos ver se
su por ta – dis se Jucá.“



Gos ta ria, Sr. Pre si den te, de co men tar es sas de -
cla ra ções. Pri me i ro, es tou pro pon do à Co mis são Mis ta 
de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção, do

Con gres so Na ci o nal, que crie uma sub co mis são para
dis cu tir, ana li sar, acom pa nhar e de fi nir, es pe ci fi ca men -
te, es tu dos do Orça men to para o re a jus te sa la ri al dos
ser vi do res. Como dis se, en ten do que o Con gres so é
au tô no mo, in de pen den te men te de vir ou não o re a jus -
te sa la ri al na pro pos ta do Go ver no.

Qu e ro abrir um pa rên te se, para di zer que o Exe -
cu ti vo não fe chou a sua pro pos ta or ça men tá ria para o
pró xi mo ano, ain da não a en vi ou ao Con gres so para ser
dis cu ti da. É, por tan to, pre ma tu ro di zer que o cor te tira do
Orça men to o re a jus te dos ser vi do res. Mas, ape sar das
di fi cul da des con jun tu ra is, como a cri se da Argen ti na, e
das res pos tas que o País tem de dar à ques tão do equi lí -
brio fis cal, de fen de mos que o Con gres so dará a úl ti ma
pa la vra nes sa ques tão dos re a jus tes. E, para isso, é pre -
ci so que seja fe i to um es tu do pro fun do do Orça men to e
da pró pria fo lha de pa ga men to de pes so al. 

É im por tan te re gis trar que, ao lon go dos úl ti mos
anos, o Go ver no tem re es tru tu ra do o sa lá rio para al gu mas 
ati vi da des pú bli cas e de ter mi na das car re i ras. Assim, nem
to dos os ser vi do res têm a mes ma si tu a ção, ape sar de
gran de par te es tar sem au men to há sete anos.

Por isso, do mes mo modo que, na dis cus são do
ano pas sa do para o Orça men to des te ano, o Con -
gres so Na ci o nal con se guiu uma so lu ção para o au -
men to real do sa lá rio mí ni mo, po de rá tra ba lhar na
ques tão do re a jus te dos ser vi do res.

De fen do, en tão, a cri a ção de uma sub co mis são
na Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e
Fis ca li za ção, exa ta men te para ana li sar a pro pos ta or ça -
men tá ria, as re per cus sões do au men to ge ne ra li za do
dos fun ci o ná ri os, os ní ve is em que este po de ria acon te -
cer, a im pli ca ção na re ce i ta e na des pe sa, en fim, a mon -
ta gem de um ar ca bou ço téc ni co, para que se pos sa su -
por tar essa con di ção do re a jus te dos ser vi do res.

Qu e ro de i xar cla ra a mi nha po si ção como Se na -
dor, por que re pre sen to um Esta do que tem mu i tos
ser vi do res pú bli cos, cu jas di fi cul da des te nho acom -
pa nha do. No en tan to, ao mes mo tem po, re co nhe ço o
es for ço do Go ver no na ques tão do equi lí brio fis cal, na 
ten ta ti va de con ter os pro ble mas que in fe liz men te afli -
gem ou tros pa í ses e de re es tru tu rar o ser vi ço pú bli co.

Cre io que de ve mos ter uma dis cus são sé ria,
téc ni ca, de bru ça da so bre os nú me ros, para efe ti va -
men te en con trar mos um ca mi nho que pos sa mi no rar
a di fi cul da de dos ser vi do res pú bli cos.

Peço, Sr. Pre si den te, que fa çam par te do meu
pro nun ci a men to as ma té ri as ci ta das, do jor nal O Glo -
bo de quar ta-fe i ra, dia 1º de agos to.

Mu i to obri ga do.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ROMERO JUCÁ EM SEU
PRONUNCIAMENTO, INSERIDO NOS
TERMOS DO ART. 210 DO REGIMENTO
INTERNO.

REAJUSTE 

Go ver no de sis te de in clu ir au men to li ne ar
 para o fun ci o na lis mo pú bli co

Cá tia Se a bra
BRASÍLIA

Na vés pe ra de ano ele i to ral, o go ver no não de ve rá ter boa
no tí ci as para ser vi do res, tra ba lha do res e apo sen ta dos com sa lá -
rio e be ne fí ci os in de xa dos ao mí ni mo. Con ven ci do a con ce der um 
re a jus te li ne ar para o fun ci o na lis mo pú bli co fe de ral – que está há
sete anos sem au men to – o go ver no de sis tiu de in clu ir a me di da
na pro pos ta de Orça men to que en via este mês ao Con gres so. E,
em meio ao ajus te im pos to pela cri se da vi zi nha Argen ti na, o au -
men to do sa lá rio-mí ni mo apre sen ta do pelo go ver no tam bém de -
ve rá ser tí mi do: co bri rá ape nas as per das ca u sa das pela in fla ção.

Esse aper to frus trou a ex pec ta ti va dos pró pri os ali a dos,
que es pe ra vam uma fol ga ma i or no ano ele i to ral e já co me çam a
co brar mu dan ças du ran te a tra mi ta ção da emen da do Orça men to 
no Con gres so. O go ver no será pres si o na do a dar um au men to
ge ne ra li za do para o fun ci o na lis mo, a co me çar pelo pró prio lí der
no Se na do, Ro me ro Jucá (PSDB–RR), can di da to à re e le i ção.

– O Con gres so é au tô no mo para emen dar o Orça men to,
que vai ser dis cu ti do aqui pela ma i o ria. Va mos ver se con se gui -
mos al gu ma co i sa. O me lhor para o go ver no se ria dar o au men to. 
Ago ra, va mos ver se su por ta – dis se Jucá.

Qu an do o as sun to é fun ci o na lis mo, o lí der do go ver no na
Câ ma ra, Arnal do Ma de i ra (PSDB–SP), dis cor da:

– Sou con tra o re a jus te li ne ar. Tem mes mo que ser di fe ren -
ci a do. O go ver no não pode ad mi nis trar pen san do na ele i ção.

Na opo si ção, o lí der do PPS no Se na do, Pa u lo Har tung
(ES), acha que ain da há es pa ço para re ma ne ja men to de ru bri cas 
e en con trar fon tes de re cur sos para a con ces são do au men to
para o fun ci o na lis mo.

Se gun do a úl ti ma es ti ma ti va do Ban co Cen tral, a pre vi são
de in fla ção para este ano é de 5,8%. Man ti do esse ín di ce, o mí ni -
mo te ria só R$ 10,50 de au men to, pas san do para R$192.

– O re a jus te do mí ni mo se gui rá só o que man da a lei – re -
ve lou uma fon te do go ver no, re fe rin do-se à exi gên cia cons ti tu ci o -
nal de re po si ção as per das ca u sa das pela in fla ção.

O GLOBO

Cor te tira do Orça men to re a jus te dos ser vi do res

Au men to do sa lá rio-mí ni mo co bri rá
ape nas as per das da in fla ção

• O go ver no fe de ral de sis tiu de dar au men to aos ser vi do -
res pú bli cos no ano que vem. De vi do ao ajus te fis cal e aos cor tes
no Orça men to im pos tos pela cri se na Argen ti na, está can ce la do



tam bém o au men to real do sa lá rio-mí ni mo. A cor re ção do va lor
atu al do mí ni mo – R$180 – de ve rá ser su fi ci en te ape nas para re -
por as per das pro vo ca das pela in fla ção, como man da a lei. O go -
ver no quer dar uma de mons tra ção de aus te ri da de ao mer ca do in -
ter na ci o nal, mas de ve rá so frer pres sões, em ano ele i to ral, de
seus pró pri os ali a dos para re ver es sas de ci sões. O lí der do go -
ver no no Se na do, Ro me ro Jucá (PSDB – RR), dis se que o Con -
gres so é au tô no mo e deve dis cu tir uma pro pos ta de au men to
para os ser vi do res, que es tão sem re a jus te há sete anos e re i vin -
di cam re po si ção sa la ri al de 75,48%. Se to res do fun ci o na lis mo fe -
de ral ini ci am hoje pa ra li sa ção de 48 ho ras.

O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – V.
Exª será aten di do na for ma re gi men tal.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor José Fo ga ça,
por 20 mi nu tos.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB – RS. Pro nun cia
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, uso da pa la vra
ape nas para fa zer um rá pi do co men tá rio a res pe i to de 
duas po si ções que se re gis tra ram re cen te men te na
Câ ma ra dos De pu ta dos.

A pri me i ra, me re ce do ra de to dos os elo gi os, foi
a apro va ção da emen da cons ti tu ci o nal que re gu la e li -
mi ta a edi ção de me di das pro vi só ri as. Não se tra ta de
um ges to de va i da de ou de or gu lho, mas, sim, de re co -
nhe cer que o Se na do Fe de ral teve uma par ti ci pa ção
mu i to im por tan te na con cre ti za ção de um novo tem po
para a su pe res tru tu ra ju rí di ca do País. Não po día mos
con ti nu ar con vi ven do com esse sis te ma in de fi ni do, in -
de ter mi na do, de re e di ção cons tan te de me di das pro vi -
só ri as, que ca u sou – e ain da ca u sa – uma gran de ins ta -
bi li da de e in se gu ran ça ju rí di ca para o País.

Por tan to, faço este re gis tro, este elo gio de cla ra -
do e for mal à ati tu de per so na li za da do Pre si den te da
Câ ma ra dos De pu ta dos, De pu ta do Aé cio Ne ves, que
to mou para si a res pon sa bi li da de de dar con se qüên -
cia àqui lo que o Se na do Fe de ral, há mu i tos anos, vem 
ten tan do tor nar re a li da de, ou seja, a apro va ção de
uma emen da cons ti tu ci o nal que li mi te a edi ção de
me di das pro vi só ri as. 

A ma té ria so freu al gu mas al te ra ções – com as
qua is, cre io, o Se na do Fe de ral de ve rá con cor dar – e
de ve rá re tor nar a esta Casa. Cre io que aqui ha ve rá
qua se que una ni mi da de e con cor dân cia ab so lu ta
para ra ti fi car in te i ra men te o novo tex to, apro va do na
Câ ma ra dos De pu ta dos, fa zen do com que a ma té ria
pos sa ser pro mul ga da o mais ra pi da men te pos sí vel. 

Mas ao mes mo tem po em que faço este elo gio à 
Câ ma ra dos De pu ta dos pela ati tu de, nes te iní cio de
se mes tre, de apro var, em se gun do tur no, a vo ta ção
da emen da cons ti tu ci o nal que li mi ta a edi ção das me -
di das pro vi só ri as, Sr. Pre si den te, Srs. Se na do res, Srª

Se na do ra Ma ri na Sil va, que ro re gis trar tam bém a mi -
nha es tra nhe za e até uma cer ta in con for mi da de com
essa ex pres são que vem sen do ado ta da na Câ ma ra
dos De pu ta dos para um con jun to de me di das e leis
que de vem ser apro va das nos pró xi mos dias, ou nos
me ses ou se ma nas sub se qüen tes, que é a ex pres são 
”pa co te éti co“. 

Não con si go en ten der como se con ce i tua, como 
se cria, como se ins ti tui um ”pa co te éti co“, até por que
to das as me di das que lá es tão para se rem vo ta das
vêm sen do vo ta das de ma ne i ra ab so lu ta men te nor -
mal, re gu lar, me tó di ca, e de for ma ne nhu ma vêm em -
pa co ta das. To dos es ses pon tos vêm sen do vo ta dos,
já fo ram vo ta dos, fo ram ini ci a ti va do Se na do Fe de ral
ao lon go de mu i tos anos. 

A emen da cons ti tu ci o nal, por exem plo, que aca -
ba com a imu ni da de par la men tar nos cha ma dos cri -
mes co muns foi apro va da há qua se 3 anos no Se na -
do Fe de ral. No iní cio des te ano, fo ram apro va das as
pro pos tas re la ti vas a fi nan ci a men to pú bli co de cam -
pa nha. E uma sé rie de ou tras me di das in clu í das nes -
se pa co te éti co, de ma ne i ra me tó di ca, re gu lar, sub se -
qüen ci al ao lon go do tem po, sem ne nhum alar de, a
não ser a ne ces sá ria ex pres são pú bli ca do de ba te, o
Se na do tem apro va do, não como um pa co te, não
como um ins tru men to de pro pa gan da. 

A éti ca de i xa de ter um ca rá ter éti co quan do ela
se tor na sim ples men te um ins tru men to para efe i to cir -
cuns tan ci al, para pro du zir um de ter mi na do efe i to de
pro pa gan da e de pu bli ci da de na im pren sa ou na mí -
dia. Não há ne ces si da de de ne nhum pa co te éti co,
não há ne ces si da de de ne nhu ma os ten ta ção éti ca.
Bas ta, isto sim, o com por ta men to re gu lar, nor mal, o
com por ta men to me tó di co de fa zer as leis de acor do
com aqui lo que é o rit mo nor mal da vida e das co i sas. 

Se o rit mo nor mal da vida e das co i sas, Se na do -
ra Ma ri na Sil va, ti ves se sido ob ser va do pela Câ ma ra
dos De pu ta dos nos úl ti mos anos, não ha ve ria ne -
nhum pa co te ago ra, não se ria pre ci so em pa co tar
tudo de uma só vez e trans for mar isso num ins tru -
men to de pro pa gan da po lí ti ca, por que to das es sas
leis já es ta ri am em vi gor. 

A Sra. Ma ri na Sil va (Blo co/PT – AC) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

O SR. JOSÉ FOGAÇA  (PMDB – RS) – Evi den -
te men te, com mu i ta hon ra, dou o apar te a V. Exª.

A Sra. Ma ri na Sil va (Blo co/PT – AC) – V. Exª foi
fe liz ao es tra nhar essa de no mi na ção, essa no men cla -
tu ra, ”pa co te éti co“. Na ver da de, isso só de nun cia a
for ma, tal vez len ta, como o Con gres so Na ci o nal,
como a Câ ma ra dos De pu ta dos, prin ci pal men te, se



po si ci o na ram so bre as di ver sas ini ci a ti vas apre sen ta -
das para dar ma i or trans pa rên cia, para evi tar abu sos
por par te do Le gis la ti vo. Por não ter apre ci a do aqui lo
que de ve ria ter sido, no de vi do tem po, apre ci a do, de -
ba ti do e vo ta do, ago ra, no bojo da pres são da so ci e -
da de e dos me i os de co mu ni ca ção, o Con gres so tem
de em pa co tar a éti ca para que ela pos sa ser apre ci a -
da de uma for ma mais cé le re. O que en ten do, Se na -
dor Fo ga ça, é que nes te mo men to não há como di zer -
mos que é pos sí vel con ti nu ar a ser nor mal a tra mi ta ção. 
To dos os que já bus cá va mos a apro va ção des sas ma té -
ri as sem pre qui se mos que elas fos sem vo ta das com
uma cer ta pres sa, em um cer to tem po que não le vas se
à ina ni ção, como vem acon te cen do no Con gres so Na ci -
o nal. Nes te mo men to, há pres são da so ci e da de, e nós,
que já es tá va mos em sin to nia com essa ne ces si da de,
acha mos que ela é mais do que atu al. Infe liz men te, um
se tor de i xou os pro je tos nas ga ve tas, não con tri bu iu
para a sua tra mi ta ção, e é exa ta men te esse se tor que,
ago ra, se sen te na ne ces si da de de em pa co tá-los para
que acon te ça a tra mi ta ção ne ces sá ria, no bojo das
pres sões que es tão sen do fe i tas pe los me i os de co mu -
ni ca ção e pela so ci e da de. Nós te mos que re al men te
nos de bru çar so bre es sas pro pos tas, até por que boa
par te de las já ha via sido apro va da pelo Se na do. Quem
já era a fa vor con ti nu a rá a fa vor, dan do gra ças a Deus, 
por que, em ra zão da pres são da so ci e da de, ago ra
elas se rão apre ci a das.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB – RS) – Obri ga -
do, Se na do ra Ma ri na Sil va. É exa ta men te essa a mi -
nha es tra nhe za. A es tra nhe za não é pela vo ta ção,
nem pela ur gen te ne ces si da de da vo ta ção. A es tra -
nhe za é que, como de i xa ram acu mu lar tan to ao lon go
do tem po, ago ra são obri ga dos a em pa co tar tudo. E
mais, o que me pre o cu pa é que isso aca be sen do
ape nas um ins tru men to pas sa ge i ro e cir cuns tan ci al
de pro pa gan da po lí ti ca que não te nha as con se qüên -
ci as po si ti vas que ne ces sa ri a men te de ve ria ter. 

O Se na do apro vou o fim da imu ni da de par la men -
tar; a Câ ma ra es que ceu a ma té ria na ga ve ta. O Se na do
apro vou o fim do si gi lo ban cá rio; a Câ ma ra es que ceu a
ma té ria na ga ve ta. O Se na do apro vou o fi nan ci a men to
pú bli co de cam pa nha; a Câ ma ra de i xou a ma té ria na
ga ve ta. Como isso é o efe i to de inér cia, ou seja, do mes -
mo efe i to fí si co que ocor re quan do há o fre a men to sú bi -
to de um ôni bus, por exem plo – quan do um ôni bus lo ta -
do, car re ga do de gen te, fre ia su bi ta men te, to dos os que
es tão lá atrás se acu mu lan do vêm se aco to ve lar na
fren te –, é o que está acon te cen do. Ou seja, ago ra que -
rem dar uma fre a da sú bi ta. Cre io que es sas fre a das sú -

bi tas aca bam dan do mu i to dis cur so, mas pou ca con -
se qüên cia prá ti ca po si ti va. 

Tra ta-se mais de um efe i to de co ra ti vo, de um efe i -
to ex ter no, com pou cos re sul ta dos, com pou cas con se -
qüên ci as efe ti vas. É o que eu temo, e é exa ta men te
essa a es tra nhe za do tal pa co te éti co. Deve-se vo tar
me tó di ca e re gu lar men te, de ma ne i ra con se qüen te,
res pon sá vel, de ma ne i ra ci da dã, e não de re pen te, em
uma ten ta ti va, di ga mos as sim, de ta par o sol com a pe -
ne i ra, de co brir um de ter mi na do mo men to; e não re u nir
tudo isso em um pa co te éti co e fa zer a apro va ção ime di -
a ta de to dos os pro je tos que o Se na do apro vou e que
es tão en ga ve ta dos na Câ ma ra dos De pu ta dos.

Ape nas ex ter no essa es tra nhe za, sem de i xar de,
é cla ro – re gis tro que já fiz –, di zer que, en tre tudo isso,
há pon tos po si ti vos que não po dem ser ne ga dos, como
a apro va ção re cen te da emen da cons ti tu ci o nal que li mi -
ta a edi ção de me di das pro vi só ri as no País. 

É bom re co nhe cer que o Go ver no es te ve, di ga -
mos as sim, par ti ci pan do da dis cus são, par ti ci pan do
do acor do. É um Go ver no que está, por tan to, cor tan -
do na pró pria car ne, está per den do po der em fa vor de 
uma ma i or es ta bi li da de, de uma ma i or con fi an ça, de
uma ma i or se gu ran ça ju rí di ca no País. E isso tam bém 
é elo giá vel.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – Se na -

dor José Fo ga ça, ape la ria a V. Exª que as su mis se a
Pre si dên cia para que eu pu des se fa zer uso da pa la -
vra. (Pa u sa).

O Sr. Ade mir Andra de de i xa a ca de i ra
da pre si dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. José 
Fo ga ça.

O SR. PRESIDENTE (José Fo ga ça) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Ade mir Andra de. 

S. Exª dis põe de 20 mi nu tos.
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA. Pro nun -

cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, al guns Esta dos –
mais es pe ci fi ca men te os 105 Mu ni cí pi os do Esta do
do Pará e o Ma ra nhão – tal vez te nham que se su je i tar, 
in jus ta men te, ao ra ci o na men to de ener gia es ti pu la do
em todo o ter ri tó rio na ci o nal. 

Nós, que so mos pro du to res, que so mos su pe ra -
vi tá ri os na ge ra ção de ener gia, que con su mi mos ape -
nas 40% da ener gia que pro du zi mos, va mos ser ago -
ra, tal vez, obri ga dos a esse ra ci o na men to e a essa
mul ta ab sur da para quem não cum prir a meta de
20%. E essa si tu a ção pode ocor rer por que, con tra ri -
an do to das as Li de ran ças do Esta do do Pará, toda a



sua re pre sen ta ção po lí ti ca, quem está ne go ci an do
em ca rá ter ex clu si vo, so bre pon do-se à Assem bléia
Le gis la ti va do Esta do, à Ban ca da dos Se na do res e
dos De pu ta dos Fe de ra is no Con gres so Na ci o nal, à
Fi esp, às or ga ni za ções em pre sa ri a is e sin di ca is do
Esta do do Pará, é o Go ver na dor do Esta do. 

S. Exª veio a Bra sí lia, há cer ca de um mês, ne -
go ci ou com o Go ver no uma re du ção de 15% no con -
su mo da nos sa ener gia, o que não foi atin gi do, pois
che ga mos a 10%. E ago ra o Pre si den te Fer nan do
Hen ri que, jun to com a Co mis são que es tu da o pro ble -
ma, con vo ca mais uma vez os go ver na do res da re -
gião para dar uma po si ção de fi ni ti va so bre a ques tão
e ame a ça co lo car o Pará, o Ma ra nhão e o To can tins –
são três Esta dos, na ver da de, atin gi dos por essa si tu -
a ção – nes sa con di ção de ra ci o na men to a que está
sub me ti do o res to do Bra sil.

Se não se fa las se na ir res pon sa bi li da de do Go -
ver no Fer nan do Hen ri que, na fal ta de com pe tên cia,
na fal ta de vi são ad mi nis tra ti va, que le vou o Bra sil a
essa si tu a ção, pois não in ves tiu na ge ra ção de ener -
gia, se não se con tas se isso, de ve ria se con tar pelo
me nos o fato de que ce de mos gran de par te da nos sa
ener gia a ou tras re giões do País. Esse é um as pec to.
O ou tro: so mos uma re gião me nos de sen vol vi da, uma 
re gião me nos po pu lo sa, que tem que ter um tra ta -
men to es pe ci al para me lho rar as con di ções de vida e
per mi tir o de sen vol vi men to do Nor te bra si le i ro.

Pois bem, nada dis so é le va do em con si de ra ção. 
Impõe-se ou se pre ten de im por tam bém à nos sa re -
gião o ra ci o na men to que está sen do co lo ca do em
âm bi to na ci o nal por ir res pon sa bi li da de do Go ver no.

Ago ra, se re al men te ti ver mos que fa zer uma
eco no mia ma i or, tal vez o Go ver no de ves se pen sar na 
pos si bi li da de de pa rar, por um de ter mi na do pe río do,
o fun ci o na men to das in dús tri as de ele tro in ten si vos no 
nos so Esta do. Po día mos pa ra li sar a em pre sa que
pro duz alu mí nio, que trans for ma a ba u xi ta em alu mi -
na e de po is em alu mí nio, no Esta do do Pará, que é a
Albrás/Alu nor te. Essa em pre sa, so zi nha, con so me
pra ti ca men te a mes ma quan ti da de de ener gia que
con so me todo o Esta do do Pará.

O Ma ra nhão tam bém tem uma des sas em pre -
sas, a Alcoa, que fun ci o na em São Luís e con so me
tam bém uma quan ti da de enor me de ener gia. Pra ti ca -
men te 40% da ener gia pro du zi da pela hi dre lé tri ca de
Tu cu ruí é gas ta por es sas duas em pre sas de ele tro in -
ten si vos, que ape nas eco no mi za ram por vol ta de
14% do seu con su mo.

Essas em pre sas são sub si di a das, são fa vo re ci -
das pelo Go ver no, têm um sub sí dio que vai até o ano

de 2004. Enquan to o ci da dão co mum paga cer ca de
R$180 por me ga watt con su mi do, es sas em pre sas pa -
gam ape nas R$27. É uma di fe ren ça as tro nô mi ca.
Essas em pre sas dão à Ele tro nor te, e con se quen te -
men te ao Go ver no bra si le i ro, um pre ju í zo anu al da or -
dem de US$200 mi lhões, va lor cor res pon den te ao
sub sí dio que elas re ce bem.

Por tan to, não vejo como pode se pen sar em sa -
cri fi car toda a eco no mia do Esta do, todo o seg men to
em pre sa ri al, o seg men to de co mér cio, o ho te le i ro, o tu -
ris mo, as in dús tri as ma de i re i ras, en fim, como pode se
pen sar em sa cri fi car uma quan ti da de enor me de in -
dús tri as em nos so Esta do sem se le var em con si de ra -
ção a pos si bi li da de de fa zer es sas duas in dús tri as te -
rem uma re du ção ma i or de seu con su mo de ener gia.

Cre io que se es sas duas in dús tri as re du zi rem
pela me ta de o seu con su mo, não ha ve ria ne nhu ma ne -
ces si da de de ra ci o na men to na nos sa re gião. Ain da não
há um ra ci o na men to; há, sim, um po si ci o na men to, um
com pro me ti men to do Go ver no de que a re du ção do
con su mo de ve ria che gar a 15%. Ain da não fo ram es ta -
be le ci das, no Esta do do Pará, as mul ta e as so bre ta xas, 
mas po de rão ser es ta be le ci das a par tir da re u nião que
será re a li za da no pró xi mo dia 7 de agos to.

Espe ra mos mais fir me za da par te do Go ver na -
dor Almir Ga bri el, da Go ver na do ra Ro se a na Sar ney e 
do Go ver na dor Si que i ra Cam pos. A Go ver na do ra Ro -
se a na Sar ney já dis se que não ace i ta isso; in clu si ve já 
ame a çou não com pa re cer à re u nião. Espe ro que o
Go ver na dor Almir Ga bri el se sen si bi li ze com a von ta -
de po lí ti ca do povo do Pará, de suas re pre sen ta ções
e com a ex pres são de opi nião das en ti da des em pre -
sa ri a is do Esta do do Pará, a Fi e pa, a Fe de ra ção da
Agri cul tu ra, a Fe de ra ção do Co mér cio, en fim, de to -
das as en ti da des que re pre sen tam o Esta do do Pará,
para não ace i tar para a nos sa re gião, em ne nhu ma hi -
pó te se, o mes mo ra ci o na men to que se é obri ga do a
fa zer no res tan te do Bra sil.

Pen so que a so lu ção mais viá vel se ria sa cri fi car
um pou co mais es sas em pre sas que já fo ram tão pri -
vi le gi a das du ran te anos e anos com o re ce bi men to de 
US$200 mi lhões de sub sí di os anu a is, o que as per mi -
tiu ga nhar rios de di nhe i ro. Esses re cur sos, em cin co
anos, se ri am su fi ci en tes para pa gar toda a se gun da
eta pa da hi dre lé tri ca de Tu cu ruí que está sen do fe i ta
ago ra. E em 15 anos, com esse sub sí dio, que já exis te 
há mu i to tem po, da ria para cons tru ir a nova usi na hi -
dre lé tri ca de Belo Mon te, que irá cus tar aos co fres pú -
bli cos bra si le i ros US$3,8 bi lhões.

Espe ro, por tan to, que o Pará, o Ma ra nhão e o
To can tins, pe las suas con di ções eco nô mi cas, pela



ne ces si da de do seu cres ci men to eco nô mi co e até
mes mo para di mi nu ir as de si gual da des re gi o na is,
não se jam sub me ti dos a esse ra ci o na men to pelo qual 
o Bra sil está pas san do.

Um ou tro pon to, Sr. Pre si den te, diz res pe i to à
ques tão do po si ci o na men to do Go ver no em re la ção à
sua po lí ti ca eco nô mi ca. O Go ver no bra si le i ro, es pe ci -
al men te a equi pe eco nô mi ca que co man da esse pro -
ces so, por que cre io que o Pre si den te Fer nan do Hen ri -
que Car do so não en ten de ab so lu ta men te nada de
eco no mia, não sabe como fun ci o na e nem tem idéia do 
que é o se tor pro du ti vo, acre di to que não en ten de nem
de or ça men to e, por tan to, quem de ci de as co i sas é o
Mi nis tro Pe dro Ma lan e o Pre si den te do Ban co Cen tral, 
Sr. Armí nio Fra ga; são eles que di tam as re gras da
nos sa eco no mia, e o Sr. Mar tus Ta va res é ape nas um
cum pri dor das or dens do Sr. Mi nis tro Ma lan. 

Se ob ser var mos a si tu a ção por que pas sa a
Argen ti na, as di fi cul da des ex tre mas, po de mos con -
clu ir que o Bra sil se gue pela mes ma li nha – eu di ria
até que o Bra sil se en con tra numa si tu a ção pior. A
Argen ti na se an te ci pou no pro ces so de glo ba li za ção,
obe de cen do às or dens do Fun do Mo ne tá rio Inter na ci -
o nal, que re pre sen ta os in te res ses dos pa í ses de sen -
vol vi dos do mun do, pri va ti zou tudo o que exis tia na -
que le país e não con se guiu re du zir a sua dí vi da. Hoje
está pra ti ca men te fa li da, sem con di ção de ab so lu ta -
men te re sol ver o seu pro ble ma eco nô mi co por que
não tem co ra gem de as su mir uma po si ção de en fren -
ta men to aos pa í ses de sen vol vi dos, ao sis te ma fi nan -
ce i ro in ter na ci o nal, de sus pen der o pa ga men to da dí -
vi da ex ter na, de dar um tem po para re cu pe rar a sua
eco no mia, pro du zir, ge rar ri que za, para aí, en tão,
cum prir es ses com pro mis sos ex ter nos. Não, a Argen -
ti na con ti nua se sub me ten do às exi gên ci as e às or -
dens dos pa í ses de sen vol vi dos e do sis te ma fi nan ce i -
ro in ter na ci o nal, sa cri fi can do a sua po pu la ção com
re du ção de des pe sas, com con ten ção de gas tos, com 
a fal ta de apli ca ção em in ves ti men tos es ta ta is que
pro du zem o cres ci men to eco nô mi co, com es tra das,
com hi dre lé tri cas, com fer ro vi as, com me trôs. Pára
tudo, pára todo o in ves ti men to, re duz o sa lá rio do fun -
ci o na lis mo pú bli co e o dos apo sen ta dos, muda toda a
eco no mia. E para quê? Para con ti nu ar cum prin do
com os com pro mis sos ex ter nos, para con ti nu ar pa -
gan do ri go ro sa men te em dia os ser vi ços da dí vi da ex -
ter na. Esse foi o ca mi nho da Argen ti na, que ven deu
tudo e hoje se en con tra fa li da, com mais de 16% de
de sem pre go da sua po pu la ção e um Con gres so Na ci -
o nal e um Go ver no que se sub me tem às im po si ções
do sis te ma fi nan ce i ro in ter na ci o nal. 

E o Bra sil está tri lhan do o mes mo ca mi nho, o
mes mo rumo da Argen ti na. O País está de ven do já,
só de dí vi da pú bli ca in ter na, R$640 bi lhões; au men -
tou essa dí vi da pú bli ca, ao lon go de seis anos e meio
do Go ver no Fer nan do Hen ri que, de R$54 bi lhões
para R$640 bi lhões. Hoje, te mos um com pro me ti -
men to de ser vi ço des sa dí vi da pú bli ca in ter na da or -
dem de R$130 bi lhões de ju ros ao ano, o que sig ni fi ca 
apro xi ma da men te R$11 bi lhões de ju ros ao mês, e
tudo isso fe i to em fun ção de atra ir re cur sos ex ter nos
para con ti nu ar pa gan do o ser vi ço da dí vi da, con si de -
ran do que a ba lan ça co mer ci al vem sen do de fi ci tá ria
ao lon go des ses seis anos e meio do Go ver no Fer -
nan do Hen ri que. E, ago ra, os ju ros in ter nos au men ta -
ram – eles che ga ram até a 15,25% e vol ta ram ago ra
para 19% ao ano. Essa si tu a ção é in sus ten tá vel. A dí -
vi da está cres cen do as sus ta do ra men te. Nes te ano de 
2001, em sete me ses, o Go ver no Fer nan do Hen ri que
já ob te ve um su pe rá vit pri má rio de R$30,2 bi lhões.
Em sete me ses de Go ver no, este Go ver no Fer nan do
Hen ri que ar re ca dou do povo bra si le i ro mais do que
gas tou R$30,2 bi lhões; o que sig ni fi ca qua se R$5 bi -
lhões por mês que ele tira do povo bra si le i ro para pa -
gar o ser vi ço des sa dí vi da. E o pior: de tudo o que ele
tira não dá para pa gar nem 40% do ser vi ço da dí vi da
pú bli ca in ter na, 60% vai se so man do a essa dí vi da de
ma ne i ra as tro nô mi ca. O ca mi nho do Bra sil é o ca mi -
nho da fa lên cia. É o ca mi nho da ab so lu ta con di ção de
pa ga men to des sa dí vi da. 

O Go ver no, en tão, faz, aqui no Bra sil, o mes mo
que fez a Argen ti na. Já ven deu todo o sis te ma de te le -
co mu ni ca ções, gran de par te do sis te ma de dis tri bu i -
ção de ener gia, os ban cos de qua se to dos os Esta dos 
bra si le i ros, as si de rúr gi cas, as mi ne ra do ras, en fim, já
ven deu qua se tudo. E se per gun ta: para onde foi o di -
nhe i ro de tudo que se ven deu no Bra sil? Foi para o
ralo do lixo. Foi para mão dos es pe cu la do res na ci o na -
is e in ter na ci o na is, da que les que vi vem da sa be do ria
do jogo de apli ca ção de re cur sos no sis te ma fi nan ce i -
ro. Não ser viu para ab so lu ta men te nada, re pi to, por -
que tudo o que foi ven di do não con se guiu re du zir a dí -
vi da pú bli ca in ter na; ao con trá rio, só fez au men tá-la.
Essa dí vi da não tem sus ten ta ção; não há como con ti -
nu ar sen do paga da for ma como ela se en con tra.

E ago ra o Go ver no bra si le i ro, ci ni ca men te, de -
cla rou, on tem, que o fun ci o na lis mo pú bli co bra si le i ro
– de po is de sete anos sem au men to – não terá au -
men to tam bém nes te ano. Evi den te men te, hou ve
uma re a ção em todo o Bra sil, até da base po lí ti ca de
sus ten ta ção do Go ver no, e ele vol tou atrás; está pen -
san do em dar um pe que no au men to. Ora, eu te nho



uma po si ção, que sem pre de fen di, que esse au men to
não deve ser li ne ar; não deve ser igual para to dos.
Esse au men to deve ser na pro por ção da qui lo que
cada um ga nha, ou seja, nós, do Par ti do So ci a lis ta
Bra si le i ro, en ten de mos que o au men to deve ser com
um per cen tu al ma i or para aque les que ga nham me -
nos e, evi den te men te, com um per cen tu al me nor para 
aque les que ga nham mais. É pre ci so que se di mi nua
essa di fe ren ça mu i to gran de exis ten te en tre os que
ga nham mais e os que ga nham me nos. E a for ma de
di mi nu ir e fa zer jus ti ça a esse au men to para o fun ci o -
na lis mo pú bli co é dan do um au men to pro por ci o nal:
um au men to ma i or para quem ga nha me nos e um au -
men to me nor para quem ga nha mais. Os re cur sos pú -
bli cos se rão me lhor dis tri bu í dos, far-se-á mais jus ti ça
e di mi nu ir-se-á esse abis mo que exis te en tre os que
ga nham mais e os que ga nham me nos no nos so País. 
Po rém, ja ma is deve-se pen sar em não con ce der au -
men to, em ace i tar esse po si ci o na men to ou essa sub -
mis são do Go ver no bra si le i ro, como acon te ceu com a 
Argen ti na e como tem acon te ci do com os pa í ses do
con ti nen te sul-ame ri ca no. To dos, na ver da de, têm a
sua po lí ti ca eco nô mi ca e de de sen vol vi men to di ta da
em fun ção das suas dí vi das ex ter nas e das re gras
que são es ta be le ci das pe los cha ma dos pa í ses de -
sen vol vi dos do mun do.

Ou tra si tu a ção que o Go ver no Fer nan do Hen ri -
que quer co lo car é dar ao sa lá rio mí ni mo um au men to 
ape nas pro por ci o nal à in fla ção, o que sig ni fi ca ria um
au men to em tor no de 6%, 7%, que é a in fla ção pre vis -
ta para o ano de 2001. Quer di zer, o sa lá rio mí ni mo
pas sa ria a R$195,00, o que não che ga hoje, com o
dó lar em ter mos de U$2,50, a U$60,00 men sa is. Ele,
Pre si den te Fer nan do Hen ri que, que pro me teu a vida
in te i ra que em seu go ver no o sa lá rio mí ni mo atin gi ria
a casa dos U$100,00 e daí cres ce ria e ja ma is ba i xa -
ria, não cum priu o seu com pro mis so. Esse sa lá rio mí -
ni mo ver go nho so da Na ção bra si le i ra está em tor no
de U$58,00, U$60,00 men sa is, o que re pre sen ta
U$5,00 por dia de tra ba lho. Além de não dar au men to
ao fun ci o na lis mo pú bli co e um au men to dig no ao sa -
lá rio mí ni mo, ain da con ti gen cia re cur sos de toda or -
dem, cor ta re cur sos do Orça men to na área da sa ú de,
da edu ca ção – as nos sas uni ver si da des es tão pas -
san do as pi o res di fi cul da des da sua his tó ria –, acha ta
o fun ci o na lis mo pú bli co, en fim, ten ta eco no mi zar de
toda for ma na qui lo que se ria im por tan te para o nos so
de sen vol vi men to. De i xa de apli car na re cu pe ra ção
das nos sas es tra das, na se gu ran ça pú bli ca e no cres -
ci men to da nos sa eco no mia, para aten der a quem?

Para aten der aos com pro mis sos do pa ga men to da dí -
vi da ex ter na bra si le i ra, em sa cri fí cio do nos so povo.

Não é pos sí vel con ti nu ar ace i tan do essa si tu a -
ção, não é pos sí vel que o Con gres so Na ci o nal fi que
sem pre a ba i xar a ca be ça, ace i tan do as im po si ções
do Go ver no Fer nan do Hen ri que e da sua equi pe eco -
nô mi ca. 

Em 27 de ju nho pas sa do, foi apro va da pelo Con -
gres so Na ci o nal a Lei de Di re tri zes Orça men tá ri as
para 2002. Na dis cus são des sa lei hou ve ma ni fes ta -
ções con trá ri as ao su pe rá vit pri má rio pre vis to no va -
lor de R$31,5 bi lhões para o ano de 2002. O PMDB e
o PFL, que são base de sus ten ta ção do Go ver no nes -
ta Casa, ma ni fes ta ram-se con trá ri os à pre vi são des se 
su pe rá vit pri má rio. O Se na dor Car los Be zer ra, Pre si -
den te da Co mis são, e o De pu ta do Ino cên cio de Oli ve -
i ra, Lí der do PFL na Câ ma ra dos De pu ta dos, dis se -
ram que não ace i ta ri am e ten ta ram ne go ci ar com o
Exe cu ti vo uma re du ção des se su pe rá vit de R$31,5 bi -
lhões para R$24 bi lhões. O que sig ni fi ca ria uma apli -
ca ção de R$6,5 bi lhões no se tor de pro du ção de
ener gia e na re cu pe ra ção das es tra das bra si le i ras.
Ga ran ti ram que iri am re du zir essa pre vi são de su pe -
rá vit pri má rio e não con se gui ram. Na hora, o Mi nis tro
Pe dro Ma lan ba teu na mesa e dis se que ti nha que ser
apro va do do je i to que ha via sido en ca mi nha do ao
Con gres so Na ci o nal e os De pu ta dos e Se na do res go -
ver nis tas vol ta ram atrás nas suas po si ções e apro va -
ram a Lei de Di re tri zes Orça men tá ri as exa ta men te
como es ta va pre vis ta. 

Nes sa lei, ha via uma pers pec ti va de au men to
sa la ri al do fun ci o na lis mo pú bli co em tor no de 10% e
tam bém de au men to do sa lá rio mí ni mo. Ago ra, di an te
do aper to e da ame a ça de fuga do ca pi tal es pe cu la ti -
vo no Bra sil, o Go ver no ame a ça com o não-re a jus te
sa la ri al do ser vi dor pú bli co, com o re a jus te do sa lá rio
mí ni mo equi va len te à in fla ção do ano, em tor no de
6%, com cor te de gas tos em to dos os se to res da nos -
sa eco no mia e ain da se que i xa quan do os po li ci a is
bra si le i ros, os PMs e os po li ci a is ci vis, fa zem gre ve no 
Bra sil in te i ro por me lho res sa lá ri os.

É pre ci so que o Con gres so Na ci o nal não ceda a
essa pres são do Go ver no Fer nan do Hen ri que Car do so. 
É pre ci so que o Con gres so Na ci o nal se im po nha, por -
que o po der de fato está aqui, nós te mos to das as con -
di ções de nos im por mos di an te das de ter mi na ções da
equi pe eco nô mi ca do Pre si den te Fer nan do Hen ri que
Car do so para ga ran tir esse au men to do fun ci o na lis mo;
um au men to real do sa lá rio mí ni mo; in ves ti men tos em
ener gia para que não pas se mos por essa si tu a ção ve -
xa tó ria; re cur sos para re cu pe ra ção das nos sas es tra -



das; cré di to ao se tor pro du ti vo bra si le i ro; para que a
nos sa eco no mia pos sa cres cer, de sen vol ver-se e ge rar
em pre go. Te mos to das as con di ções. 

Se o Go ver no Fer nan do Hen ri que é sub ser vi en -
te, é va i do so e quer cum prir a todo cus to e a qual quer
pre ço os seus com pro mis sos in ter na ci o na is, que
man te nha a sua po si ção, mas o Con gres so Na ci o nal,
que re pre sen ta o povo, com pos to por par la men ta res
que fo rem ele i tos e que de pen dem da cons ciên cia po -
lí ti ca do povo bra si le i ro e es tão em vias de re e le ge -
rem-se em 2002, de vem se im por di an te do Pre si den -
te e es ta be le cer uma mu dan ça des sa po lí ti ca eco nô -
mi ca, uma re du ção dos ju ros do pa ga men to des sa dí -
vi da, ou até mes mo uma re ne go ci a ção ge ral da dí vi da 
ex ter na bra si le i ra.

Sr. Pre si den te, con si de ro essa ques tão tão gra -
ve que es tou apre sen tan do à Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos do Se na do uma con vo ca ção do Mi nis tro
Pe dro Ma lan para que pos sa dar uma ex pli ca ção para o 
inex pli cá vel. Na ver da de não há ex pli ca ção, mas po de -
mos pelo me nos con tri bu ir para que o povo bra si le i ro
tome co nhe ci men to da gra vi da de da si tu a ção em que
essa equi pe eco nô mi ca está co lo can do o Bra sil. Esta -
mos con vo can do o Mi nis tro Pe dro Ma lan – es pe ro que a 
Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos apro ve essa con -
vo ca ção -, para que S. Exª ve nha aqui ex pli car como
pre ten de re sol ver a ques tão do nos so com pro me ti men -
to e do nos so en di vi da men to in ter no e ex ter no e de que
ma ne i ra pre ten de con du zir a nos sa eco no mia para sa -
nar es sas di fi cul da des e para que o Bra sil re to me o ca -
mi nho do de sen vol vi men to e do cres ci men to. Enfim,
eles não po dem con ti nu ar fa zen do as co i sas como que -
rem, como de se jam e aten den do ape nas aos in te res -
ses do sis te ma fi nan ce i ro in ter na ci o nal. 

O se tor pro du ti vo, mes mo o in ter na ci o nal, que
tem in dús tri as, que apli ca no tra ba lho e na pro du ção,
de ve ria re ce ber uma aten ção ma i or, uma po lí ti ca de -
sen vol vi da pelo sis te ma fi nan ce i ro in ter na ci o nal. Um
sis te ma que quer ga nhar a todo cus to, quer ti rar a úl ti -
ma gota de san gue, por que só ob je ti va o lu cro fá cil. O
Bra sil, a Argen ti na, os pa í ses do cone sul, os pa í ses
em de sen vol vi men to, ou mes mo os pa í ses sub de sen -
vol vi dos, não te ri am mu i to a per der com uma po si ção
de in de pen dên cia di an te des sa ques tão das suas dí -
vi das ex ter nas, di an te de uma re ne go ci a ção e até
mes mo di an te de mo ra tó ri as. Se ana li sar mos es ses
se to res pro du ti vos do mun do, ve mos que têm gran de
par te dos seus in ves ti men tos nos nos sos pa í ses.
Olhem o caso bra si le i ro: a in dús tria au to mo bi lís ti ca é
mul ti na ci o nal, não exis te ne nhu ma in dús tria in te i ra -
men te na ci o nal de au to mó ve is no nos so País; as in -

dús tri as de ma qui ná ri os são mul ti na ci o na is; as in dús -
tri as de ci gar ro, 95% são mul ti na ci o na is; 95% dos me -
di ca men tos bra si le i ros são fa bri ca dos por in dús tri as
mul ti na ci o na is; in dús tri as de be bi das, como Brah ma e 
Antarc ti ca, são mul ti na ci o na is. Enfim, to das as in dús -
tri as nes te País são mul ti na ci o na is. Quem está to -
man do con ta do sis te ma de te le co mu ni ca ções no
Bra sil se não as em pre sas mul ti na ci o na is? Quem é
dono da Vale do Rio Doce hoje se não gran de par te do 
ca pi tal mul ti na ci o nal? Isso tam bém se dá com a
Alcoa, Albrás/Alu nor te. Quem é dono de par te das
ter ras bra si le i ras se não em pre sas in ter na ci o na is?
Será que esse se tor pro du ti vo do mun do não está
ven do a si tu a ção a que o sis te ma fi nan ce i ro in ter na ci -
o nal está nos sub me ten do? Será que que rem o
caos?! Que o nos so mer ca do de i xe de com prar, de i xe 
de con su mir?! É pre ci so en xer gar isso.

Na ver da de, es tão se im pon do con di ções, es tão 
com medo de re a gir a essa pres são dos es pe cu la do -
res, des ses va ga bun dos que vi vem da sa be do ria, do
co nhe ci men to, do jogo do di nhe i ro, do di nhe i ro fá cil,
do di nhe i ro es pe cu la ti vo, do di nhe i ro não pro du ti vo.

O Bra sil está ce den do a esse tipo de pres são. E
não cre io que o Bra sil te nha ne nhum pre ju í zo, por que o
mun do, o pró prio se tor pro du ti vo do mun do de sen vol vi -
do ha ve ria de en xer gar o gran de mer ca do que re pre -
sen ta mos, não ape nas o mer ca do con su mi dor, mas o
mer ca do pro du ti vo para suas pró pri as re giões, um mer -
ca do que tem mão-de-obra ba ra ta, ma té ria-pri ma a ofe -
re cer, que não im põe con di ções a essa eco no mia in ter -
na ci o nal. No Bra sil, 45% da pa u ta de ex por ta ção são re -
pre sen ta das por pro du tos pri má ri os, pro du tos que não
pas sa ram por ne nhum sis te ma de be ne fi ci a men to, que
se rão in dus tri a li za dos fora do nos so País, ge ran do em -
pre go e ren da lá fora, fa zen do com que se te nham em -
pre go e uma vida boa lá fora e não per mi tin do que isso
acon te ça no nos so País.

Por tan to, é pre ci so que o Con gres so Na ci o nal
aten te para es sas co i sas e as im pe ça. Afir mo e re a fir -
mo que o Con gres so Na ci o nal tem to das as con di -
ções de mu dar a po lí ti ca eco nô mi ca do Go ver no Fer -
nan do Hen ri que Car do so. Só não o faz se con ti nu ar
sub mis so, se con ti nu ar pen san do mais na ”po li ti qui -
nha“ cor ri que i ra das suas ba ses, nos car gos de co -
man do em seus Esta dos, nas ame a ças da tro ca de fi -
si o lo gis mo pelo Go ver no Fer nan do Hen ri que. O Con -
gres so tem con di ções de re sol ver as di fi cul da des do
nos so País se ana li sar, se es tu dar pro fun da men te o
as sun to e apre sen tar so lu ções.

Espe ro que o Mi nis tro Pe dro Ma lan ve nha à Co -
mis são de Assun tos Eco nô mi cos ex por so lu ções



para o im pas se. S. Exª já com pa re ceu à Co mis são
três ou qua tro ve zes, e tudo o que dis se não se con -
cre ti zou; tudo o que dis se pi o rou, in clu si ve a pro por -
ção da dí vi da pú bli ca in ter na em re la ção ao PIB bra si -
le i ro, que, se gun do S. Exª, ja ma is pas sa ria de 45%.
Hoje, esse per cen tu al já está atin gin do os 55% e, em
bre ve, es ta rá em tor no de 60%. Isso é o caos, é a fa -
lên cia, e o Con gres so bra si le i ro não pode fi car omis so 
di an te des sa si tu a ção.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (José Fo ga ça) – So bre a

mesa, re que ri men to que vai ser lido pelo Sr. 1º Se cre -
tá rio em exer cí cio, Se na dor Ade mir Andra de.

É lido o se guin te: 

REQUERIMENTO Nº 405, DE 2001

Ten do sido de sig na do Re la tor do Pro je to de Lei
do Se na do nº 56, de 2001, ve nho, por este, re que rer,
nos ter mos do art. 255, in ci so II, alí nea c , item 8, e do
art. 258 do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral,
que a tra mi ta ção da re fe ri da pro po si ção le gis la ti va se
faça em con jun to com os se guin tes pro je tos de lei do
Se na do que ver sam a mes ma ma té ria e já se en con -
tram sub me ti dos ao re gi me de tra mi ta ção con jun ta:
PLS nºs 84, 153, 184, 325, 378, 426, 475, 489, 568 e
607, de 1999, e 94, 190 e 232, de 2000.

Sala das Ses sões, 3 de agos to de 2001. – Se na -
dor José Fo ga ça.

O SR. PRESIDENTE (José Fo ga ça) – O re que -
ri men to será pu bli ca do e, pos te ri or men te, in clu í do na
Ordem do Dia, nos ter mos do art. 255, II, ”c“ , Item VIII, 
do Re gi men to Inter no.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio, em exer cí cio, Se na dor Ade mir
Andra de.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 406, DE 2001

Re que i ro, nos ter mos do art. 218 do Re gi men to
Inter no e de acor do com as tra di ções da Casa, as se -
guin tes ho me na gens pelo fa le ci men to do ex-Pre fe i to
de Boa Vis ta, Ola vo Bra sil:

a) in ser ção em ata de voto de pro fun do pe sar;
b) apre sen ta ção de con do lên ci as à fa mí lia e ao

Esta do de Ro ra i ma.
Sala das Ses sões, 3 de agos to de 2001. – Se na -

do ra Mar lu ce Pin to.
O SR. PRESIDENTE (José Fo ga ça) – O ex pe di -

en te lido vai à pu bli ca ção.

A Mesa in for ma que o Se na do Fe de ral apro vou,
na ses são de on tem, re que ri men to nes se mes mo
sen ti do.

O SR. PRESIDENTE (José Fo ga ça) – Os Srs.
Se na do res Car los Wil son, Ro me ro Jucá e Ca sil do
Mal da ner en vi a ram dis cur sos à Mesa para se rem pu -
bli ca dos na for ma do dis pos to no art. 203, do Re gi -
men to Inter no.

S. Exªs se rão aten di dos.
O SR. CARLOS WILSON (Blo co/PPS – PE) –

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ve nho de novo
a esta tri bu na para mais uma vez tra tar da seca do
Nor des te. E mais uma vez sem que o go ver no te nha
se mo bi li za do para a ta re fa de su pe rar o so fri men to
da que les bra si le i ros.

Não se tra ta de alar mis mo, Sr. Pre si den te, Srªs.
e Srs. Se na do res. Mas, a im pres são que tive ao per -
cor rer o ser tão do meu Esta do em ju lho foi a de que o
re ló gio pa rou no tem po. 

Ain da são vi vas as ima gens de mu las trans por -
tan do água po tá vel por qui lô me tros, de la vou ras des -
tru í das, de mais uma ge ra ção de nor des ti nos con de -
na dos à mi sé ria e à so bre vi vên cia. 

A elas se so mam no vas ima gens, que mais pa -
re cem fru to de um pe sa de lo in ter mi ná vel. De uma vi -
são de ter ror. Re fi ro-me ao des per dí cio de re cur sos
que mar ca o ir e vir de inú me ras po lí ti cas go ver na -
men ta is de pre ten so ata que aos ma les da seca. São
mu i tos os açu des aban do na dos com a ex tin ção do
DNOCS. A ma i o ria aba i xo do ní vel de uti li za ção, ou -
tros ir re me di a vel men te com pro me ti dos pela fal ta de
ma nu ten ção. 

Um dos ma i o res açu des do Nor des te, o de Boa
Vis ta, lo ca li za do no mu ni cí pio de Sal gue i ro, por
exem plo, foi ina u gu ra do pelo pre si den te Jus ce li no Ku -
bist chek em 1958 para abri gar mais de 17 mi lhões de
li tros de água. O pe rí me tro ir ri ga do pos sui mais de 60
qui lô me tros de ca na le tas para trans por tar água a di -
ver sas la vou ras. Um in ves ti men to de vul to com ple ta -
men te per di do. Para se ter uma idéia, no lo cal onde
de ve ria fun ci o nar o san gra dou ro do açu de, a po pu la -
ção im pro vi sou um cam po de fu te bol.

Será pos sí vel que a en ge nha ria na ci o nal, que a
tec no lo gia bra si le i ra não pos sua uma al ter na ti va para
si tu a ção tão dra má ti ca. É cla ro que fal ta von ta de po lí -
ti ca. O açu de de Boa Vi a gem acu mu la hoje pou co
mais de 500 mil li tros, in su fi ci en tes para al can çar os li -
mi tes de va zão que per mi ti ria a dis tri bu i ção da água. 

São inú me ros os açu des com ple ta men te se cos
ou sem qual quer pos si bi li da de de uti li za ção, com as
águas sa li ni za das pela in cú ria dos an ti gos ad mi nis -



tra do res do DNOCS que sim ples men te aban do na ram 
seus pos tos e lar ga ram má qui nas e ve í cu los. 

A tudo o go ver no fe de ral e es ta du al as sis ti ram
im pá vi dos. 

A si tu a ção em Sal gue i ro é gra vís si ma, como em
todo o ser tão nor des ti no. Eis al guns da dos de mais uma 
tra gé dia que en vol ve os bra si le i ros da que la re gião:

• Cer ca de 85% das la vou ras de mi lho es tão
per di das;

• Cer ca de 90% das la vou ras de fe i jão per -
di das;

• A to ta li da de das la vou ras de ar roz de se -
que i ro, per di das;

• Mais de 70% das pas ta gens ar ti fi ci a is,
per di das;

• Mais de 80% das pas ta gens na ti vas,
per di das;

• Os re ser va tó ri os de água apre sen tam
ní ve is in fe ri o res a 10% de sua ca pa ci da de.

Re pi to que me re por to à si tu a ção de Sal gue i ro, 
no meu es ta do, Per nam bu co. Mas, a si tu a ção é  a
mes ma, no Ce a rá, no Pi a uí, na Pa ra í ba, no Rio
Gran de do Nor te, em Ala go as, Ser gi pe e até na Ba -
hia e no Nor te de Mi nas Ge ra is. Os nú me ros da tra -
gé dia po dem va ri ar le ve men te para pior ou para me -
nos ruim, mas o ce ná rio é o mes mo. São 40 mi lhões 
de bra si le i ros aban do na dos, ali nha va dos por pro -
mes sas que pas sam de ge ra ção a ge ra ção. 

O pior é que os con tor nos do fla ge lo so ci al da
seca ga nham de ta lhes te ne bro sos.

Sem tra ba lho no cam po, a úni ca co i sa que res ta
às fa mí li as sem qual quer as sis tên cia é mi grar para as
ci da des. Aí au men tam os pro ble mas que já são mu i -
tos. Estou ra o aten di men to mé di co e sa ni tá rio; es tou -
ra o li mi te de as sis tên cia das pre fe i tu ras; au men ta a
vi o lên cia, a pro mis cu i da de e a fome.

Como no in fer no, o ser tão nor des ti no está che io
de boas in ten ções. Mas, a ver da de é que o go ver no fe -
de ral e o go ver no dos Esta dos da que la re gião go ver -
nam de cos tas para o ser tão. To mam me di das e anun ci -
am pro gra mas, com toda a pom pa como se fos sem re -
sol ver a ques tão, mas não con sul tam nin guém, não
apon tam fon tes de re cur sos. Cri am uma bu ro cra cia tola. 
E tudo re sul ta em um gran de des per dí cio.

Qu an tos mi lhões de dó la res fo ram apli ca dos por 
exem plo nas obras de pro lon ga men to do eixo tron co
da an ti ga Rede Fer ro viá ria Fe de ral, que li ga ria Sal -
gue i ro a Pe tro li na e ou tro ra mal a Ju a ze i ro do Nor te e

daí até For ta le za. Pois o ce ná rio é de tú ne is e de pon -
tes aban do na das. 

Re cur sos mal apli ca dos, com cer te za, que po -
de ri am fi nan ci ar a re to ma da da la vou ra do al go dão,
mo tor eco nô mi co da que la re gião por dé ca das. 

Mas, Srªs. e Srs. Se na do res, o re tra to do aban -
do no ain da é mais avas sa la dor. O eixo-tron co da
Rede Fer ro viá ria Fe de ral, que li ga va a ci da de do Re -
ci fe a Sal gue i ro, em uma ex ten são apro xi ma da de
600 qui lô me tros, tam bém está com ple ta men te aban -
do na do. Um lon go ce ná rio fan tas ma. Ven di da para
um con sór cio pri va do, foi con de na da, se gun do seus
no vos pro pri e tá ri os, por in vi a bi li da de fi nan ce i ra. Dá
para en ten der, en tão, por que es tes se nho res com -
pra ram uma fer ro via fi nan ce i ra men te in viá vel? Que
ne gó cio ma gis tral é esse que re ti ra da mão do Esta do
um equi pa men to tão com ple xo como uma fer ro via,
ape nas para de sa ti vá-lo? 

Só mes mo as som bras do pro gra ma de pri va ti za -
ção do go ver no Fer nan do Hen ri que Car do so po dem ex -
pli car esta ló gi ca, que re tra ta bem o seu go ver no: fi nan -
ce i ra men te per fe i ta, mas so ci al men te um fra cas so.

É o fun do do poço? O re tra to aca ba do do des go -
ver no?

Ain da não! A si tu a ção tem con tor nos mais gra -
ves, e a ação do go ver no con ti nua ain da lon ge de
com pre en der a re a li da de com que está li dan do. 

Pode-se re pe tir no Nor des te bra si le i ro a mes ma
si tu a ção que im pe ra nos al ti pla nos da Cor di lhe i ra dos
Andes. Lá, como aqui, a des fa ça tez e a in com pe tên -
cia dos go ver nos per mi ti ram que ex pres si va par ce la
da po pu la ção se de di cas se ao cul ti vo de la vou ras pro -
i bi das. A coca por lá, a ma co nha por aqui.

Ora, como re cor rer à mo ral, à éti ca ou à re li gi o -
si da de e con ven cer um co lo no a plan tar fe i jão quan do 
bas ta jo gar uma se men te que bro ta rá um ar bus to des -
gra ça da men te re sis ten te, que se pro li fe ra rá como erva 
da ni nha, e ain da as se gu ra rá a so bre vi vên cia dele e de
toda a sua fa mí lia? Será que o mi lho, o ar roz ou qual -
quer ou tro pro du to pode lhe dar tal se gu ran ça?

Ocu par mi li tar men te o Nor des te com as PMs ou
com a Po lí cia Fe de ral de nada adi an ta. É pre ci so mais 
do que co i bir o trá fi co e a pro du ção. É pre ci so dar uma 
al ter na ti va a esta gen te. 

A fome é um adu bo pre ci o so para a ma co nha. E
não há ação po li ci al que con si ga re freá-la. Não há
mo ral que re sis ta ao aban do no.

Con clu in do Sr. Pre si den te, Sras. e Srs. Se na do res:



• É pre ci so que fi que cla ro que a seca no Nor -
des te não co me çou no go ver no Fer nan do Hen ri que
Car do so;

• Não é água que fal ta no ser tão, é ge ren -
ci a men to e pla ne ja men to; 

• So bra des per dí cio, fal ta von ta de po lí ti ca;

• Antes de se fa lar em con vi ver com a
seca, é pre ci so aten tar para ques tões es tru tu ra is
como a im plan ta ção de uma la vou ra pe re ne, que fixe
o ho mem no cam po;

• Não se pode con di ci o nar a ação so ci al
a um elen co bu ro crá ti co. Não se pode ar qui te tar uma
ação de com ba te a seca nos ga bi ne tes re fri ge ra dos
do po der, sem se co nhe cer de per to, sem se ou vir a
re a li da de do ser tão;

• Não se pode fa lar em cri me, mo ral ou éti -
ca, quan do se con de na mais uma ge ra ção à fome e à
mi sé ria;

• Fi nal men te, não se pode tra tar da ques -
tão do Nor des te de for ma tó pi ca, ex tin guin do al guns
ór gãos, subs ti tu in do ou tros, ao bel-pra zer dos in te res -
ses po lí ti cos do mo men to. A ques tão é hoje, como
sem pre foi, gra ve, gra vís si ma: bra si le i ros pe re cem
aban do na dos nas pe ri fe ri as dos pe que nos e gran des
cen tros ur ba nos. Bra si le i ros como nós.

Era o que ti nha a di zer. Obri ga do.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, no mo men to
em que o País se de ba te com gra ves cri ses de or dem
eco nô mi ca, so ci al e po lí ti ca, o cen te ná rio de nas ci -
men to de Pe dro Ale i xo soa-nos como um alen to e um
re fri gé rio. Em sua lon ga e pro fí cua tra je tó ria, foi ad vo -
ga do, es cri tor e jor na lis ta, mas foi so bre tu do – e as -
sim seu nome se ins cre veu na His tó ria –, um po lí ti co
no tá vel, que man te ve sua co e rên cia e seus com pro -
mis sos de mo crá ti cos mes mo nos ins tan tes mais dra -
má ti cos da vida na ci o nal. 

Ten do mi li ta do na se a ra po lí ti ca por mais de
meio sé cu lo, de i xou-nos um pre ci o so le ga do, que se
tra duz na de fe sa dos di re i tos hu ma nos, da plu ra li da -
de par ti dá ria, da jus ti ça so ci al. Foi ar do ro so de fen sor
do ple no fun ci o na men to do Con gres so Na ci o nal; foi
De pu ta do em nu me ro sas le gis la tu ras, Mi nis tro da
Edu ca ção e Cul tu ra e Vice-Pre si den te da Re pú bli ca,
su fra ga do pelo co lé gio ele i to ral du ran te o re gi me mi li -
tar. Em to das es sas si tu a ções, ja ma is de mons trou
ape go ao car go, pre fe rin do, a qua is quer hon ra ri as e
ao acú mu lo de po der, a re co lhi da con vi vên cia com
suas con vic ções de mo crá ti cas e hu ma nís ti cas.

Ao ho me na ge ar Pe dro Ale i xo pelo trans cur so
do cen te ná rio de seu nas ci men to – ocor ri do on tem –,
po de ria fazê-lo des ta can do qual quer das vá ri as fa ce -
tas de sua vida, nas qua is de mons trou bri lho in co -
mum: o ad vo ga do que tra ba lhou no es cri tó rio de Abí -
lio Ma cha do, em Belo Ho ri zon te, onde tam bém se dis -
tin gui ri am Mil ton Cam pos e, mais tar de, José Ma ria
Alkmin; ou, dan do se qüên cia a esse ramo do co nhe ci -
men to, o li vre-do cen te de Di re i to Pe nal, o ca te drá ti co
de Di re i to Inter na ci o nal Pú bli co e de Prá ti ca do Pro -
ces so Pe nal que foi tam bém um dos fun da do res da
Fa cul da de Mi ne i ra de Di re i to, mais tar de in te gra da à
PUC de Mi nas Ge ra is; ou, ain da, o ju ris ta que de i xou
pa re ce res fun da men ta dos nas co mis sões téc ni cas
de que par ti ci pou no Le gis la ti vo, além de es tu dos de
no tá vel va lor e obras como O Pe cu la to no Di re i to Pe -
nal Bra si le i ro, Imu ni da des Par la men ta res e ou tras. 

Po de ria des ta car o jor na lis ta atu an te que tra ba -
lhou no Diá rio da Ma nhã ao lado de no mes fa mo sos,
como Antô nio Au gus to de Lima Jú ni or, Oro zim bo No -
na to e Cle men te So a res de Fa ria, e que mais tar de,
em 1927, fun da ria com Jus ce li no Bar bo sa e Álva ro
Men des Pi men tel o Esta do de Mi nas, jor nal que di ri -
giu até sua in cor po ra ção pe los Diá ri os Asso ci a dos. 

Po de ria, Sras. e Srs. Se na do res, ater-me à sua
pro du ção li te rá ria de re co nhe ci do va lor, ates ta do por
sua ele i ção para a Aca de mia Bra si le i ra de Le tras. 

No en tan to, sen do esta Casa uma ins ti tu i ção po -
lí ti ca, e ten do Pe dro Ale i xo se no ta bi li za do como um
dos ho mens pú bli cos mais im por tan tes de sua épo ca, 
que ro con cen trar mi nhas ho me na gens no ho mem
cuja mor te, no di zer do sa u do so jor na lis ta Car los
Cas tel lo Bran co, em po bre ceu a pa i sa gem hu ma na e
po lí ti ca de Mi nas Ge ra is – e do Bra sil, tomo a li ber da -
de de acres cen tar.

Seu am plo co nhe ci men to ju rí di co lhe pos si bi li ta ria 
co la bo rar sig ni fi ca ti va men te no or de na men to das leis,
como ocor reu já em seu pri me i ro man da to, du ran te a
Assem bléia Na ci o nal Cons ti tu in te de 1934. Na le gis la tu -
ra or di ná ria que se se gui ria, atu ou na Co mis são de Re -
for ma do Co lé gio Ele i to ral e na Co mis são de Cons ti tu i -
ção e Jus ti ça. Esco lhi do Lí der da Ma i o ria, não tar da ria a
pre si dir a Câ ma ra dos De pu ta dos, car go que ocu pou
por bre ve tem po, de vez que o Con gres so foi fe cha do
com a im plan ta ção do Esta do Novo. 

Na que le mo men to, Sras. e Srs. Se na do res, Pe -
dro Ale i xo rom pe ria com Ge tú lio Var gas, numa cla ra
de mons tra ção de que não se cur va va nem a fa vo res
nem a in ti mi da ções do po der. Seu fi lho, Pa dre José
Car los Bran di Ale i xo, pro fes sor uni ver si tá rio e Dou tor
em Ciên ci as Po lí ti cas, as sim re la tou o com por ta men -



to de Pe dro Ale i xo na que la oca sião: ”Em 1937, foi es -
co lhi do, pe los Pa res, Pre si den te da Câ ma ra e tor -
nou-se as sim o even tu al subs ti tu to do Pre si den te da
Re pú bli ca. Nes ta alta fun ção, rom peu com o pri me i ro
man da tá rio quan do este, em 10 de no vem bro, im plan -
tou o Esta do Novo e fe chou o Con gres so. Re me teu a
Ge tú lio Var gas an to ló gi co te le gra ma de pro tes to. Em
1938, de cli nou se du tor con vi te do go ver na dor de Mi -
nas Ge ra is, para ser pre fe i to no me a do de Belo Ho ri -
zon te, por que não que ria exer cer car gos pú bli cos
sem o res ta be le ci men to do re gi me de mo crá ti co“.

Esse mes mo epi só dio me re ceu do jor na lis ta
Car los Cas tel lo Bran co o se guin te co men tá rio: ”Con -
su ma do o gol pe, só lhe res ta va (a Pe dro Ale i xo) o pro -
tes to enér gi co que emi tiu da sua pro vín cia mi ne i ra e a 
pre pa ra ção para uma luta clan des ti na de que se tor -
nou um dos mais en can zi na dos con du to res“. 

Aliás, Sr. Pre si den te, faço aqui um pa rên te se
para in clu ir mais um co men tá rio do ilus tre jor na lis ta a
res pe i to do nos so ho me na ge a do: ”Ele era um po lí ti co
para quem a vi tó ria pou co di zia. O que lhe im por ta va
era a luta e nela bus ca va a afir ma ção de va lo res que
ge ral men te es ca pam aos que tra vam a guer ra co ti di a -
na dos car gos e dos be ne fí ci os do Po der“.

Seus vín cu los de mo crá ti cos se ma ni fes ta ri am
em di ver sas ou tras oca siões, como em 1943, quan do
foi um dos ar ti cu la do res e sig na tá ri os do his tó ri co Ma -
ni fes to dos Mi ne i ros, do cu men to que mar ca va a re sis -
tên cia ao re gi me au to ri tá rio e ao mes mo tem po as si -
na la va a ru í na dele.

Ele i to de pu ta do à Assem bléia Cons ti tu in te Mi -
ne i ra, con tri bu iu na ela bo ra ção do an te pro je to da
Cons ti tu i ção Esta du al, li cen ci an do-se a se guir para
ocu par a Se cre ta ria do Inte ri or e Jus ti ça no go ver no
Mil ton Cam pos. Inter ca lan do sua atu a ção po lí ti ca
com as ati vi da des do es cri tó rio de ad vo ca cia, as su mi -
ria, em 1961, a li de ran ça do Go ver no, no pe río do Jâ -
nio Qu a dros, e a li de ran ça da Opo si ção, após a re -
nún cia des te. 

Ten do apo i a do a Re vo lu ção de 1964, foi Lí der
do Go ver no e de po is Mi nis tro da Edu ca ção e Cul tu ra,
no Go ver no Cas te lo Bran co. Na su ces são se guin te,
foi es co lhi do Vice-Pre si den te da Re pú bli ca pelo Co lé -
gio Ele i to ral, ten do subs ti tu í do o Pre si den te Cos ta e
Sil va du ran te re u nião de Che fes de Go ver no em Pun -
ta del Este. 

Sua par ti ci pa ção no Go ver no mi li tar, Sras. e Srs. 
Se na do res, não sig ni fi ca va um ali nha men to au to má ti -
co com as de ci sões que eram to ma das. Essa po si ção
fi cou cla ra quan do da edi ção do Ato Insti tu ci o nal nº 5,
de 13 de de zem bro de 1968, quan do foi voto ven ci do.

Úni ca voz con trá ria à me di da no Con se lho de Se gu -
ran ça Na ci o nal, ti nha ple na cons ciên cia de que co lo -
ca va seu car go em ris co, mas ain da as sim ad ver tiu
que o Ato ins ti tu ci o na li za va a di ta du ra e re pre sen ta va
pe ri go para a or dem cons ti tu ci o nal. 

Sua al ti vez o im pe di ria de as su mir a Pre si dên cia 
da Re pú bli ca com a mor te de Cos ta e Sil va, em 1969.
A Jun ta Mi li tar que as su miu o po der o des ti tu iu da
Vice-Pre si dên cia, por meio do Ato Insti tu ci o nal nº 16,
ale gan do que ele se opu se ra à edi ção do AI-5. Os mi -
li ta res des con fi a vam, en tão, de que Pe dro Ale i xo,
uma vez em pos sa do, re vo ga ria o ato de ex ce ção.

O Cor re io Bra zi li en se, em ca der no es pe ci al, co -
me mo ra ti vo dos 90 anos de nas ci men to do ilus tre po -
lí ti co, as sim des cre veu o ocor ri do: 

”A vi o lên cia pra ti ca da con tra Pe dro
Ale i xo e, por con se guin te, aten ta tó ria até
mes mo às frá ge is ins ti tu i ções cri a das pelo
re gi me mi li tar, é um epi só dio ain da ne bu lo so 
da His tó ria con tem po râ nea. Não há dú vi da
de que en tre os ra di ca is da ca ser na cul ti va -
va-se ino cul tá vel des con fi an ça no Vice-Pre -
si den te, em vir tu de de suas idéi as li be ra is e
com pro mis sos com o pro ces so de es ta bi li -
za ção de mo crá ti ca do País“. 

Em ou tro tre cho, o pe rió di co des ta ca va a al ti va
res pos ta de Ale i xo aos mi nis tros mi li ta res: em pe que -
no im pro vi so, dis se que se sen tia li son je a do com
aque la des con fi an ça, uma vez que, em pos sa do, de
fato não he si ta ria em re vo gar o edi to di ta to ri al. 

Mais tar de, Pe dro Ale i xo, no va men te, da ria de -
mons tra ções de de sa pe go ao po der, aos car gos e às
hon ra ri as, o que ex pli ca sua re cu sa a son da gens que
lhe fo ram fe i tas para ace i tar o car go de Mi nis tro do
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral. 

Ten do re je i ta do a gló ria e o ata lho fá cil para vol tar
à cena po lí ti ca, de di cou-se à for ma ção de um novo par -
ti do po lí ti co – o Par ti do De mo crá ti co Re pu bli ca no. Era
um ca mi nho mais lon go e ár duo, mas, na sua con cep -
ção, es sen ci al para res ta be le cer o plu ri par ti da ris mo e,
con se qüen te men te, a nor ma li da de de mo crá ti ca. 

Esse, Sras. e Srs. Se na do res, foi o po lí ti co Pe -
dro Ale i xo, que teve atu a ção des ta ca da, ao lon go de
dé ca das, no nos so ce ná rio po lí ti co. Ao ren der-lhe as
pós tu mas e me re ci das ho me na gens, o Se na do Fe de -
ral re a vi va na me mó ria o exem plo de um ho mem pú -
bli co que, exer cen do suas fun ções com de sa pe go,
com de sas som bro e com dig ni da de, foi e con ti nua
sen do mo ti vo de or gu lho da Na ção bra si le i ra. 

Mu i to obri ga do. 



O SR. CASILDO MALDANER  (PMDB – SC) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, por de sig na ção 
da Mesa do Se na do Fe de ral, par ti ci pei, dia 26 de ju -
lho úl ti mo, na Re si dên cia da Emba i xa da Bra si le i ra na
Fe de ra ção Rus sa, em Mos cou, de en con tro com em -
pre sá ri os do se tor de im por ta ção e pro ces sa men to
de car nes na que la co mu ni da de.

Par ti ci pa ram do en con tro, pelo lado bra si le i ro:

• O ora dor, em nome des te Se na do;
• A Sra. Emba i xa do ra The re za Ma ria Ma -

cha do Qu in tel la;
• O Sr. Se cre tá rio Ale xan dre F. Kess ler,

Encar re ga do do se tor de Pro mo ção Co mer ci al da
Emba i xa da. 

Pelo lado rus so, to ma ram par te os em pre sá ri os:
• Oksa na Kuz net so va, Di re to ra Co mer ci -

al da RINORT;
• Ashot Za ka ri an, Di re tor Co mer ci al da

FOOD OLTI TRADE;
• Mik ha il Avde ev, Pres. da LARGO

INTERNATIONAL GROUP;
• Ma ri na Mik hay lo va, Che fe do Dep to. De

Ven das da LARGO INTERNATIONAL GROUP;
• Zara Tols ten ko va, Di re to ra-Ge ral da

KROMEXPO;
• Vik tor Yats kin, Di re tor do De par ta men to

de Impor ta ção da MEAT UNION.

Cum pre, por jus ti ça, des ta car o va li o so apo io
da di plo ma cia bra si le i ra ao even to, em es pe ci al a
par ti ci pa ção da Asses so ria de Re la ções com o Con -
gres so e da Exce len tís si ma Emba i xa do ra The re za
Ma ria Ma cha do Qu in tel la. Des de a fase de pre pa ra -
ção até o tér mi no do en con tro, hou ve-se o Ita ma raty 
com to tal efi ciên cia e sen so pro fis si o nal, per mi tin do
que dele ti rás se mos o ma i or pro ve i to pos sí vel.

Pude cons ta tar, na re u nião em tela, in te res ses
con ver gen tes: de par te do em pre sa ri a do rus so, im -
por tar car nes bra si le i ras em lar ga es ca la; de nos sa
par te, abrir e ex pan dir, cada vez mais, mer ca dos para
nos sos pro du tos.

A par dis so, con tu do, per ce bi ares tas que de ve rão
ser apla i na das o quan to an tes, sob pena de fe rir gran -
des in te res ses na ci o na is, en tre as qua is vale en fa ti zar:

• Pri me i ro, o em pre sá rio rus so quer ne go ci ar
di re ta men te com o ex por ta dor bra si le i ro, sem a pre -
sen ça das in ter na ti o nal tra ding com pa ni es, cuja in -
ter me di a ção ter mi na por en ca re cer o pro du to im por -
ta do. Quer-me pa re cer, Sr. Pre si den te e Srs. Se na -
do res, que tais in ter me diá ri os aca bam por tu mul tu ar 

o pro ces so, ga nhan do em do bro, do ex por ta dor e do 
im por ta dor. Se há, de um lado, a von ta de de ven der
e, do ou tro, o de se jo de com prar, para que ser ve a
fi gu ra do atra ves sa dor? Ape nas para atra pa lhar, su -
po nho.

• Se gun do, os rus sos se que i xam de pos -
tu ra de des con fi an ça por par te dos nos sos fri go rí fi -
cos, cons ta ta da quan do da vin da de mis são co mer ci -
al ao Bra sil. Ale gam ter boas e só li das ga ran ti as para
ofe re cer-nos, não se jus ti fi can do qual quer ati tu de
pre con ce i tu o sa de nos sa par te. 

Uma ou ou tra ques tão, de me nor peso, será fa -
cil men te equa ci o na da, quem sabe até com a aju da
de nos sos me i os di plo má ti cos e do Mi nis té rio do
De sen vol vi men to, Indús tria e Co mér cio Exte ri or.

O fato pri mor di al, a meu ver, é que es ta mos di -
an te de uma opor tu ni da de, tal vez úni ca, de con so li -
dar mos nos sas re la ções co mer ci a is com a Fe de ra -
ção Rus sa, da qual re sul ta rão ex pres si vos lu cros
para nos sa ba lan ça co mer ci al. De ve mos mo ver-nos
com ce le ri da de e com pe tên cia, para que não per ca -
mos essa chan ce.

Ou tros sim, es tou en ca mi nhan do có pia des se
re la tó rio a re pre sen tan tes do se tor pro du ti vo na ci o nal
di re ta men te in te res sa do, em ca rá ter de sub sí dio.

Essas, Sr. Pre si den te, Srs. Se na do res, as con si -
de ra ções que de se ja va fa zer no mo men to, sem pre ju í -
zo de opor tu nas abor da gens fu tu ras des te tema, por
de ma is re le van te para os in te res ses bra si le i ros.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR CASILDO MALDANER EM
SEU DISCURSO, INSERIDO NOS
TERMOS DO ART. 210 DO REGIMENTO
INTERNO.

Para:  Exce len tís si mo Se nhor

Se na dor Ca sil do Mal da ner
Fone: (61) 311-2141
Fax:  (61) 323-4063
De: João Car los de Sou za-Go mes
Emba i xa dor
Che fe do Asses so ria de Re la ções com o Con gres so

Fone: (61) 223-6344
Fax:  (61) 322-9948

Data: 19-7-01

Se nhor Se na dor,

Trans mi to, a se guir, para co nhe ci men to de Vos sa Exce lên -
cia, teor de pro gra ma pre pa ra do pela Emba i xa da do Bra sil em
Mos cou para sua vi si ta.
“DIA 25 DE JULHO – QUARTA-FEIRA



17h30 – Encon tro com a Emba i xa do ra The re za Ma ria Ma cha do
Qu in tel la na Chan ce la ria.

DIA 26 DE JULHO – QUINTA-FEIRA
13h – Almo ço em sua ho me na gem na re si dên cia com a pre sen ça 
de au to ri da des do Mi nis té rio do De sen vol vi men to Eco nô mi co e
Co mér cio, do Mi nis té rio da Agri cul tu ra e da Chan ce la ria lo cal. 
16h – Encon tro com re pre sen tan tes da Meat Uni on (en ti da de que 
con gre ga as in dus tri as pro ces sa do ras de car nes da Rús sia a
qual en vi ou re cen te men te mis são co mer ci al ao Esta do de San ta
Ca ta ri na) e com em pre sá ri os do ramo, no se tor de Pro mo ção Co -
mer ci al da Emba i xa da."

Apro ve i to a opor tu ni da de para re no var a Vos sa Exce lên cia 
os pro tes tos de mi nha ele va da es ti ma e alta con si de ra ção. –
João Car los de Sou za-Go mes, Emba i xa dor, Che fe da Asses so -
ria de Re la ções com o Con gres so.

Encon tro do Exce len tís si mo Se nhor
Se na dor Ca sil do Mal da ner

com im por ta do res rus sos de car nes
Mos cou 26 de ju lho de 2001

Par ti ci pan tes pelo lado bra si le i ro:

Exce len tís si mo Se nhor Se na dor Ca sil do Mal da ner
Exce len tís si ma Se nho ra Emba i xa do ra The re za Ma ria Ma cha do
Qu in tel la. Emba i xa do ra em Mos cou.
Se cre tá rio Ale xan dre F. Kess ler. Encar re ga do do Se tor de Pro mo -
ção Co mer ci al da Emba i xa da.
Se nhor Le o nid Lu ca chev. Intér pre te.

Par ti ci pan tes pelo lado rus so:

Oksa na Kuz net so va. Di re to ra Co mer ci al da “Ri nort”.
Asnot Za kar yan. Di re tor Co mer ci al da “Food Olti Tra de”.
Mik hall Avde ev. Pre si den te da “Lar go Inter na ti o nal Group”.
Ma ri na Mi kay lo va. Che fe do De par ta men to de Ven das da “Lar go
Inter na ti o nal Group”.
Zara To is ten ko va. Di re to ra-Ge ral da “Kro mex po”.
Vik tor Yats kin. Di re tor do De par ta men to de Impor ta ção da “Meat
Uni on”.

Re la to do Encon tro

1. No âm bi to da pro gra ma ção or ga ni za da para a vi si ta a
Mos cou do Se na dor Ca sil do Mal da ner re a li zou-se na Re si dên cia
da Emba i xa da do Bra sil em Mos cou, em 26 de ju lho de 2001, en -
con tro com re pre sen tan tes da “Meat Uni on” e de em pre sas rus -
sas im por ta do ras de car nes (“Ri nor”, “Food Olti Tra de”, “Lar go” e
“Kro mex po”) – os qua is par ti ci pa ram de re cen te mis são co mer ci al 
rus sa en vi a da ao Esta do de San ta Ca ta ri na – para tra tar de as -
sun tos de in te res se co mum.

2. Na oca sião foi apre sen ta do re la to ne ga ti vo pe los em pre -
sá ri os rus sos no que res pe i ta à for ma como vêm sen do le va das
as ne go ci a ções co mer ci a is pela par te bra si le i ra – fato im por tan te
de se re gis trar, so bre tu do, di an te da pres são que o se tor ex por ta -
dor de car nes na ci o nal vêm exer cen do jun to aos ór gãos go ver na -
men ta is com pe ten tes para fa ci li tar o aces so de sua pro du ção ao
mer ca do rus so. Essen ci al men te as que i xas se con cen tra ram: (a)
na de mo ra ve ri fi ca da para a ob ten ção de in for ma ções so li ci ta das; 
(b) na di fi cul da de de in ter lo cu ção com os re pre sen tan tes co mer -
ci a is das fir mas bra si le i ra da área das car nes; e (c) na pre fe rên cia 
ma ni fes ta dos em pre sá ri os na ci o na is em re cor rer às gran des tra -
ding com pa ni es para in ter me di ar os ne gó ci os com a Rús sia – o

que nas pa la vras de um dos par ti ci pan tes do en con tro de mons tra 
“a des con fi an ça do for ne ce dor bra si le i ro em re la ção aos em pre -
sá ri os rus sos”.

3. A tí tu lo de exem plo fo ram ci ta das as frus tra das tra ta ti vas 
man ti das pe los in ter lo cu to res em apre ço com qua tro em pre sas
bra si le i ras ex por ta do ras de car nes – Au ro ra, Per di gão, Sa dia e
Cha pe có. A pri me i ra quan do con sul ta da so bre pre ços e quan ti da -
des dis po ní ve is de car nes su í nas para ex por ta ção não en ca mi -
nhou res pos ta di re ta men te pre fe rin do va ler-se, mais tar de, de tra -
der nor te-ame ri ca na para trans mi tir os da dos so li ci ta dos. A Per di -
gão, igual men,te con tac ta da nun ca res pon deu à con sul ta. A Sa -
dia que por oca sião da vi si ta da mis são rus sa à San ta Ca ta ri na
in for ma ra (Sr. Ro ber to Ban fi) de ter mi na do pre ço aos em pre sá ri os 
vi si tan tes em con sul ta for mal en ca mi nha da pos te ri or men te apre -
sen tou, por in ter mé dio de sua re pre sen ta ção na Itá lia (Sr. Na ta le
Mot ta), pre ço 40 cen ta vos de dó lar mais caro para suas car nes
su í nas. No caso da Cha pe có, quan do no Bra sil, seu Di re tor Co -
mer ci al (Sr. Car los San ta na) fora pro cu ra do por im por ta do res rus -
sos, a em pre sa de sig nou ocu pan te de fun ção in fe ri or e de na ci o -
na li da de fran ce sa (Sr. Jac ques Co ner) para re ce bê-los – ale gan -
do não es tar o tí tu lar dis po ní vel – fato que ca u sou de sa gra do.

Par ti ci pan tes do en con tro en tre o
Exce len tís si mo Se nhor Se na dor Ca sil do Mal da ner

e im por ta do res rus sos de car nes  
(Dia 26 de ju lho, às 16h, na Re si dên cia da Emba i xa da)

Andre ev, Dmitry, Di re tor da com pa nhia Ri nor
Za kar yan, Ashot, Di re tor da fir ma Food Olti Tra de
Avde ev, Mik ha il, Di re tor da com pa nhia Lar go
Mik hay lov na, Ma ri na, Di re to ra Fi nan ce i ra da fir ma Exi lon

Tols tin ko va, Zara, Di re to ra da fir ma K-ro mex po
Yats kin, Vik tor, Di re tor do Dep to. de Impor ta ção da Meat Uni on
Alek san dro va, Ni nel, Di re to ra da fir ma Agro te chin form
Kuz net so va

Pon tos de in te res se bra si le i ro

– Ava li a ção da re cen te vi si ta ao Esta do de San ta Ca ta ri na re a li -
za da por mis são rus sa or ga ni za da pela Meat Uni on.

– Ava li a ção das bar re i ras im pos tas pe las au to ri da des sa ni tá ri as
rus sas à im por ta ção de car nes pro ve ni en tes do Bra sil, em de cor -
rên cia do apa re ci men to de ca sos de fe bre af to sa no Esta do do
Rio Gran de do Sul (mais pre ci sa men te na re gião da fron te i ra com 
o Uru guai).

– Co men tá ri os so bre o pa pel das tra ding com pa ni es no co mér -
cio bi la te ral de car nes.
– Indi ca ção de fa to res que, do pon to de vis ta dos im por ta do res
rus sos de car nes bra si le i ras, po de ri am vir a fa ci li tar as tro cas en -
tre os dois pa í ses.
– Pers pec ti vas vis lum bra das para o co mér cio de car nes su i nas,
bo vi nas e de aves en tre Bra sil e Rús sia.

O SR. PRESIDENTE (José Fo ga ça) – Nada
mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer rar os
tra ba lhos.

Está en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 12 ho ras e 11 
mi nu tos.)



SENADO FEDERAL

CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR

ATA DA 15ª REUNIÃO

Ata Cir cuns tan ci a da da 15ª Re u nião, re a li za da
em 02 de agos to de 2001, quin ta-fe i ra, às 10h, na
Sala nº 3 da Ala Se na dor Ale xan dre Cos ta, des ti na da
a tra tar de as sun tos de na tu re za ad mi nis tra ti va.

Esti ve ram pre sen tes os Srs. Se na do res:

PMDB

Gil ber to Mes tri nho 
Ca sil do Mal da ner
João Alber to Sou za
Na bor Jú ni or
Ney Su as su na

PFL

Ge ral do Althoff
Bel lo Par ga

Wal deck Orne las
Jo nas Pi nhe i ro

BLOCO – PSDB/PPB

Ante ro Paes de Bar ros
Ri car do San tos
Le o mar Qu in ta ni lha
Sér gio Ma cha do

BLOCO PARLAMENTAR DE OPOSIÇÃO
(PT/PDT/PPS)

He lo í sa He le na
Jef fer son Pé res
Ma ri na Sil va
Pa u lo Har tung

PSB

Ade mir Andra de

CORREGEDOR

Ro meu Tuma



O SR. PRESIDENTE (Gil ber to Mes tri nho) – Ha -
ven do nú me ro re gi men tal, de cla ro aber ta a 15ª Re u -
nião do Con se lho de Éti ca e De co ro Par la men tar. A
pa u ta da pre sen te re u nião é de na tu re za ad mi nis tra ti -
va, eis que se tra ta da pri me i ra re u nião do pe río do.

Para co nhe ci men to das Srªs e dos Srs. Se na do -
res, in for mo que fo ram pro to co la das e de vi da men te
au tu a das na Se cre ta ria des te Con se lho as se guin tes
De nún ci as:

De nún cia nº 02, de 2001, re ce bi da pelo Con se -
lho no dia 6 de ju nho de 2001, de au to ria da Srª Marly
Sil va Fi gue i re do Dias, que re quer ao Con se lho de Éti -
ca e De co ro Par la men tar in ves ti ga ção so bre o en vol -
vi men to, em cri mes que es pe ci fi ca, do Se na dor Ra -
mez Te bet quan do era ad vo ga do e atu ou em pro ces -
so em fa vor de Ondi na Le i te Hage, Adib Sa lim el
Hage, Stê nio Con gro, Antô nio Fo ga ça, Ro sá rio Con -
gro Neto, João Ari nos e Edith Le i te Ari nos.

Em 12 de ju nho úl ti mo, o Pre si den te do Con se -
lho, de cla ran do-se im pe di do, des pa chou a de nún cia
à Cor re ge do ria do Se na do Fe de ral.

De nún cia nº 03 , de 2001, re ce bi da pelo Con se -
lho em 5 de ju nho de 2001, de au to ria da Srª Li li a na
Prin zi val li, que re quer ao Con se lho de Éti ca e De co ro
Par la men tar a apli ca ção de pena de vi da ao Se na dor
Edu ar do Su plicy pela prá ti ca de ilí ci to pe nal, abu so de 
prer ro ga ti vas cons ti tu ci o na is e que bra de de co ro par -
la men tar, con for me de cla ra ções fe i tas por S. Exª em
en tre vis ta con ce di da à Rá dio Ban de i ran tes, em 16
de mar ço de 2001.

Em 19 de ju nho úl ti mo, o Se na dor Ra mez Te bet, 
en tão Pre si den te do Con se lho, pro fe riu des pa cho
pelo ar qui va men to da De nún cia, dan do-se ciên cia ao
De nun ci a do.

De nún cia nº 04, de 2001, re ce bi da pelo Con se -
lho no dia 11 de ju nho de 2001, de au to ria do Se na dor 
José Edu ar do Du tra, que re quer ao Con se lho de Éti ca 
e De co ro Par la men tar pro vi dên ci as no sen ti do de ins -
tar a Mesa Di re to ra do Se na do Fe de ral a de sar qui var
a De nún cia nº 01, de 2001, pros se guin do-se no fe i to
até o de fi ni ti vo es cla re ci men to so bre os fa tos ar ro la -
dos em no tí cia ve i cu la da pela re vis ta IstoÉ, edi ção nº
1.654, de 13.6.2001, pp. 33 a 36, re la ti va à vi o la ção
do pa i nel ele trô ni co de vo ta ção do Se na do Fe de ral.

Na Ses são do Se na do Fe de ral do mes mo dia 11 
de ju nho, o Se na dor José Edu ar do Du tra pro fe riu dis -
cur so, so li ci tan do ao Con se lho de Éti ca e De co ro Par -
la men tar, se este en ten der ser im pos sí vel o de sar qui -
va men to da re fe ri da De nún cia, que ana li se a al ter na -
ti va de ins ta u ra ção de novo pro ces so, con si de ran do a 
ma té ria da re vis ta IstoÉ re la ti va à vi o la ção do pa i nel

ele trô ni co de vo ta ção, e que abra uma apu ra ção con -
tra a sua pes soa.

Em 19 do mes mo mês de ju nho, o Se na dor Ra -
mez Te bet, en tão Pre si den te do Con se lho, aco lhen do 
o pa re cer da Advo ca cia-Ge ral do Se na do no sen ti do
da im pos si bi li da de do de sar qui va men to da De nún cia
ci ta da, bem como da ins ta u ra ção de pro ce di men to
apu ra tó rio cons tan te do adi ta men to fe i to pelo no bre
Se na dor, in de fe riu o pe di do, dan do-se co nhe ci men to
ao Se na dor José Edu ar do Du tra.

De nún cia nº 05, de 2001, re ce bi da pelo Con se -
lho no dia 13 de ju nho de 2001, de au to ria dos Srs.
Se na do res José Edu ar do Du tra, He lo í sa He le na, Jef -
fer son Pé res, Pa u lo Har tung, Se bas tião Ro cha, Ma ri -
na Sil va, Emi lia Fer nan des e Tião Vi a na, que re quer
ao Con se lho de Éti ca e De co ro Par la men tar a pro mo -
ção pre li mi nar e su má ria dos fa tos ar ro la dos em ma -
té ria pu bli ca da pela re vis ta IstoÉ, edi ção nº 1.654, de
13.6.2001, in ti tu la da ”O in fer no de Ja der“, vin cu lan do
o Se na dor Ja der Bar ba lho à ven da de Tí tu los da Dí vi -
da Agrá ria – TDAs; e re quer tam bém ao Con se lho a
apre sen ta ção ao Ple ná rio de re que ri men to ao Ban co
Cen tral do Bra sil no sen ti do de sub me ter ao Se na do
Fe de ral ex tra tos da mo vi men ta ção fi nan ce i ra e fo to -
có pi as de che ques emi ti dos re fe ren tes à con ta da Srª
Vera Aran tes Cam pos.

O Se na dor Ra mez Te bet, em des pa cho exa ra do 
no dia 19 do mes mo mês de ju nho, aco lheu o Pa re cer
da Advo ca cia-Ge ral do Se na do, de ter mi nan do fos se
dado co nhe ci men to do in te i ro teor des te aos re que -
ren tes.

De nún cia nº 6, de 2001, re ce bi da pelo Con se -
lho de Éti ca no dia 29 de ju nho de 2001, de au to ria do
Se na dor Ge ral do Althoff, que re quer ao Con se lho de
Éti ca e De co ro Par la men tar a ins ta u ra ção de pro ces -
so de in ves ti ga ção so bre pos sí vel des cum pri men to
de pre ce i tos cons ti tu ci o na is e re gi men ta is por par te
do Se na dor José Edu ar do Du tra no epi só dio de vi o la -
ção do pa i nel ele trô ni co do Se na do Fe de ral, quan do
da ses são de cas sa ção do ex-Se na dor Luiz Este vão.

Em des pa cho exa ra do no mes mo dia, esta Pre -
si dên cia de ter mi nou a au tu a ção do fe i to e a sua re -
mes sa à Advo ca cia-Ge ral do Se na do, para que emi -
tis se pa re cer.

Os tex tos das De nún ci as de nºs 03, 04, e 05, de
2001, aci ma re fe ri das, fo ram pu bli ca dos, com os res -
pec ti vos des pa chos, no Diá rio do Se na do Fe de ral
do dia 21 de ju nho de 2001, às pp. 13.678 a 13.702.

Infor mo, ain da, que, du ran te o re ces so par la -
men tar, a Se cre ta ria do Con se lho de Éti ca e De co ro
Par la men tar re ce beu as se guin tes ma té ri as:



- Em 18 de ju lho, de nún cia de au to ria
dos Srs. Se na do res He lo í sa He le na e Pa u lo
Har tung e do Sr. De pu ta do Wal ter Pi nhe i ro,
em que so li ci tam a este Con se lho, com am -
pa ro do art. 17 da Re so lu ção nº 20, de
1993, a pro mo ção de apu ra ção pre li mi nar e
su má ria dos fa tos ar ro la dos na ma té ria in ti -
tu la da ”As Pro vas do Cri me do Ban pa rá“,
pu bli ca da pela re vis ta Veja, edi ção nº 1.709, 
de 18 de ju lho de 2001;

- Em 24 de ju lho, de nún cia de au to ria
dos Se na do res Edu ar do Su plicy e Pa u lo
Har tung, bem como dos De pu ta dos Wal ter
Pi nhe i ro e Ru bens Bu e no, em que re que -
rem, na for ma do art. 17 da Re so lu ção nº
20, de 1993, a apu ra ção pre li mi nar e su má -
ria dos fa tos ar ro la dos em ma té ria que es -
pe ci fi cam, pu bli ca dos nas re vis tas IstoÉ e
Veja e nos jor na is O Esta do de S.Pa u lo e
Fo lha de S.Pa u lo.

Essas são as ma té ri as que fo ram de ci di das pelo 
Con se lho de Éti ca e De co ro Par la men tar no pe río do
an te ri or e as ma té ri as apre sen ta das nes te pe río do,
as qua is se rão ob je to dos nos sos tra ba lhos nes ta
fase.

A Pre si dên cia, em face do que foi dito, leva em
con ta que há três de nún ci as ob je to de de li be ra ção
des te Con se lho. A pri me i ra é a de au to ria do Se na dor
Ge ral do Althoff. Em que pese o bri lhan tis mo da sua
apre sen ta ção, tra ta-se de ma té ria já ven ci da, ob je to
de pa re cer e de in de fe ri men to na re u nião an te ri or do
Con se lho. Por não apre sen tar fato novo, como ma ni -
fes ta o pa re cer da pró pria Advo ca cia-Ge ral do Se na -
do, a Pre si dên cia de ci diu pelo in de fe ri men to da ma té -
ria.

Há duas de nún ci as re fe ren tes ao Se na dor Ja -
der Bar ba lho. Uma de las diz res pe i to à ma té ria di vul -
ga da em re vis tas e jor na is so bre sua su pos ta par ti ci -
pa ção em en ten di men tos e re ce bi men to de co mis -
sões em acor do com a Su dam: ”Ja der quer US$5 mi -
lhões...“, en tre ou tras co i sas, em con se qüên cia do
apa re ci men to de uma su pos ta fita que tra ria uma in -
for ma ção que as re vis tas trans cre ve ram.

Em res pe i to à opi nião pú bli ca, em res pe i to à dig -
ni da de do Se na do e como o pró prio re que ri men to
pede uma apu ra ção su má ria pre li mi nar, esta Pre si -
dên cia de sig na uma co mis são de in qué ri to, cons ti tu í -
da por re pre sen tan tes do PMDB, do PFL e do Blo co
de Opo si ção, para, no pra zo re gi men tal, fa zer a apu -
ra ção de vi da.

A ou tra de nún cia se re fe re à su pos ta fal ta de
ver da de em pro nun ci a men to no ple ná rio do Se na do.
Esta de nún cia de pen de, para sua apu ra ção, para sua
ve ri fi ca ção, como re co nhe cem os pró pri os de nun ci -
an tes, do re sul ta do da apre sen ta ção do re la tó rio do
Ban co Cen tral. Este re la tó rio, já so li ci ta do, está na Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia para ser
pos te ri or men te apro va do em Ple ná rio, pois só aque le
Co le gi a do pode fa zer o pe di do de re mes sa do re la tó rio.
O Con se lho não tem com pe tên cia para tan to.

Então, se o Ple ná rio vo tar pela apro va ção, será
so li ci ta do o re la tó rio, o qual, na tu ral men te, será en ca -
mi nha do a este Con se lho, quan do, en tão, a de nún cia
po de rá ser apre ci a da, e os de nun ci an tes te rão con di -
ções de com pro var se é ver da de ou men ti ra. Tam bém
em face dis so, no me a re mos uma co mis são de in qué -
ri to para acom pa nhar os tra ba lhos, so li ci tan do a to -
dos o má xi mo em pe nho para que, no pra zo mais ra -
zoá vel pos sí vel, che gue mos ao re sul ta do das apu ra -
ções.

O cli ma re i nan te na opi nião pú bli ca está pre o cu -
pan do a to dos. O Se na do pre ci sa dar uma res pos ta à
so ci e da de. Os fa tos de vem ser apu ra dos com isen -
ção, de modo que a opi nião pú bli ca veja que há se ri e -
da de nos tra ba lhos des te Con se lho.

Com a pa la vra a Se na do ra He lo í sa He le na.
A SRª HELOÍSA HELENA – Se na dor Gil ber to

Mes tri nho, tal vez eu não te nha en ten di do bem. E se
não o fiz, gos ta ria de fa zer en tão em for ma de su ges -
tão. A de ci são de V. Exª – e sa be mos que o Re gi men -
to, no caso es pe cí fi co da de nún cia, não es ta be le ce o
pro ce di men to, a me to do lo gia, se de re la to ria ou de
co mis são –, por ana lo gia, no caso es pe cí fi co da re -
pre sen ta ção, po de ria ser, como man da o Re gi men to,
uma co mis são de in qué ri to com pos ta por três Par la -
men ta res. Já tive in clu si ve opor tu ni da de de abor dar –
e V. Exª aqui es ceu – a im por tân cia de se ga ran tir,
tam bém por ana lo gia, a pro por ci o na li da de dos blo -
cos, como ocor re na com po si ção de to das as co mis -
sões da Casa. Por isso a ne ces si da de da par ti ci pa ção 
de um mem bro da Opo si ção, o que V. Exª en ten deu
como per fe i ta men te ca bí vel à luz do Re gi men to.

Su gi ro, en tão, caso eu não te nha en ten di do di -
re i to, que a mes ma co mis são tra te das duas de nún ci -
as. São de nún ci as que tra tam de te mas di fe ren tes,
mas é evi den te que os três Par la men ta res po de ri am
se de di car às duas. No caso es pe cí fi co do Ban pa rá,
te nho ab so lu ta con vic ção de que os Se na do res mem -
bros da co mis são, com a res pon sa bi li da de que a le -
gis la ção im põe, tra ta rão o do cu men to como si gi lo so.
Ao che gar ao Ple ná rio, que o do cu men to seja des ti -



na do à co mis são, para co nhe ci men to, para que pos sa 
pro vi den ci ar as di li gên ci as ne ces sá ri as e ela mes ma
ana li sar to das as de nún ci as re la ci o na das ao Pre si -
den te do Con gres so Na ci o nal li cen ci a do.

O SR. PRESIDENTE (Gil ber to Mes tri nho) –
Con ti nua fran que a da a pa la vra. (Pa u sa.)

Com a pa la vra o Se na dor Ro meu Tuma, Cor re -
ge dor. 

O SR. CORREGEDOR (Ro meu Tuma) – Con -
cor do com a Se na do ra He lo í sa He le na e per gun to a V. 
Exª se, com res pe i to à fita ci ta da por V. Exª, já não se
po de ria pro vi den ci ar a sua re qui si ção para a pe rí cia
an tes mes mo da sub co mis são, se as sim pu des se
cha mar, para adi an tar o ex pe di en te.

A SRª HELOISA HELENA – Se na dor Ro meu
Tuma, V. Exª me con ce de um apar te?

O SR. CORREGEDOR (Ro meu Tuma) – Pois
não.

A SRª HELOISA HELENA – Como a co mis são
será cons ti tu í da hoje, na re u nião, a su ges tão do Cor -
re ge dor é per fe i ta men te ca bí vel, no sen ti do de que
par te das di li gên ci as já te nham in clu si ve essa pos si -
bi li da de. 

O SR. CORREGEDOR (Ro meu Tuma) – É por -
que o Se na dor Jef fer son Pé res es ta va pre o cu pa do
com essa ques tão on tem, con ver sa mos a res pe i to.
Fiz uma con sul ta à Po lí cia Fe de ral e eles têm con di -
ção de fa zer. A Uni camp tem uma es tru tu ra me lhor
nes se cam po, mas a Po lí cia Fe de ral já está em con -
di ções. Então a Co mis são te ria que re qui si tar, até
para con fir mar ou não.

O SR. PRESIDENTE  (Gil ber to Mes tri nho) –
Embo ra não que ren do in ter fe rir na con du ção do tra -
ba lho da Co mis são, que ro di zer que é im por tan te
tam bém que um dos pri me i ros atos seja a con vo ca -
ção do De pu ta do que está su pos ta men te en vol vi do
no pro ble ma.

O SR. CORREGEDOR (Ro meu Tuma) – Per fe i to.

O SR. PRESIDENTE (Gil ber to Mes tri nho) - A
Co mis são cu i da dis so, é nor mal. 

Com a pa la vra o Se na dor Edu ar do Su plicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY – Sr. Pre si den te,
para es cla re cer uma ques tão de pro ce di men to. Su -
po nho que a co mis são de sig na da por V. Exª para
apu rar os fa tos irá exa mi nar a do cu men ta ção, ou vir
tes te mu nho de pes so as que co nhe cem os fa tos ou
que fo ram par ti ci pan tes dos even tos. Gos ta ria de
de i xar bem cla ro se a oi ti va des sas tes te mu nhas se
dará em re u niões des sa co mis são de sig na da com a

pos si bi li da de, tam bém, de par ti ci pa ção dos Se na do -
res do Con se lho de Éti ca.

O SR. PRESIDENTE  (Gil ber to Mes tri nho) –
No bre Se na dor, é um di re i to dos Se na do res, mem -
bros ou não da Co mis são ou do pró prio Con se lho,
par ti ci par ape nas, sem di re i to a voto, quan do for o
caso.

O SR. EDUARDO SUPLICY – Só para de i xar
isso cla ro, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE  (Gil ber to Mes tri nho) –
Se na dor Wal deck Orné las.

O SR. WALDECK ORNÉLAS – Sr. Pre si den te, 
não par ti ci pei, pro po si ta da men te, aliás, dos en ten di -
men tos par ti dá ri os que V. Exª nes te mo men to im ple -
men ta. Sem em bar go, gos ta ria de pe dir al guns es -
cla re ci men tos a V. Exª. 

A cri a ção de uma co mis são para apre ci ar o as -
sun to é pre vis ta no art. 15 ape nas no caso de re pre -
sen ta ção e já para pro mo ver as de vi das apu ra ções
dos fa tos e das res pon sa bi li da des. A Se na do ra He -
lo i sa He le na, na sua in ter ven ção, an te ci pou-se, cer -
ta men te em fun ção dos en ten di men tos, di zen do que 
V. Exª está pro ce den do por ana lo gia. 

Gos ta ria que V. Exª es cla re ces se pois, nos ter -
mos do art. 17, que é o ocor re em re la ção às de nún -
ci as, diz o §2º: ”Re ce bi da a de nún cia, o Con se lho
pro mo ve rá apu ra ção pre li mi nar e su má ria dos fa tos,
ou vi do o de nun ci a do e pro vi den ci a das as di li gên ci as 
que en ten der ne ces sá ri as, den tro do pra zo de trin ta
dias.“

Enten do que V. Exª está as se gu ran do a essa
co mis são um pra zo de trin ta dias. Pra zo má xi mo.

O SR. PRESIDENTE  (Gil ber to Mes tri nho) –
Cor re to.

A SRª HELOISA HELENA – Sr. Pre si den te,
peço a pa la vra pela or dem.

O SR. WALDECK ORNÉLAS – Mu i to obri ga do. 

Gos ta ria de le van tar mais dois ou três as pec -
tos.

Obser vei que V. Exª anun ci ou três de nún ci as,
a de nº5 e dois ou tros do cu men tos, uma re la ci o na da 
ao Ban pa rá e ou tra re la ci o na da à ques tão da Su -
dam. E V. Exª, no en ca mi nha men to da ques tão, fa -
lou ape nas em duas.

São três. Ima gi no que to das três es te jam sen -
do en ca mi nha das à mes ma co mis são para tra ta -
men to.



O SR. PRESIDENTE (Gil ber to Mes tri nho) –
Não, no bre Se na dor. Há duas de nún ci as per ti nen -
tes, por se tra tar de ma té ri as que su pos ta men te fo -
ram ob je to de pro nun ci a men tos, ou de exe cu ção, ou 
de re a li za ção no exer cí cio do man da to. Os fa tos an -
te ri o res ou es tão na Cor re ge do ria ou já fo ram en ca -
mi nha dos ao Mi nis té rio Pú bli co. Então es sas de nún -
ci as são ob je to de apre ci a ção. O caso, por exem plo,
das TDAs está na Cor re ge do ria.

O SR. WALDECK ORNÉLAS – Está com a
Cor re ge do ria? Então não está ar qui va do?

O SR. PRESIDENTE (Gil ber to Mes tri nho) –
Não está ar qui va do.

Com a pa la vra o Se na dor Ro meu Tuma para
es cla re ci men to.

O SR. CORREGEDOR (Ro meu Tuma) – Sr.
Pre si den te, es ta mos acom pa nhan do de per to to das
as di li gên ci as da Po lí cia Fe de ral e do Mi nis té rio Pú -
bli co, com quem te nho man ti do con ta to bem es tre i to. 
Os de po i men tos pres ta dos pelo Pre si den te da
Casa, sua es po sa e as ou tras tes te mu nhas acom pa -
nhei em Be lém do Pará, onde es ti ve pre sen te. Te -
nho, à me di da que me foi so li ci ta do por qual quer
mem bro des te con se lho, en ca mi nha do as có pi as
dos de po i men tos. 

O pro ces so está aguar dan do de ci são do Su -
pre mo Tri bu nal Fe de ral, por que o Mi nis tro Ilmar Gal -
vão pre fe riu não des pa chá-lo du ran te o re ces so.
Acre di to que, de hoje para ama nhã, de ve rá ser de -
sig na do o re la tor, di an te dos pe di dos que fo ram fe i -
tos pelo De le ga do, acom pa nha do pelo Mi nis té rio
Pú bli co Fe de ral.

Tam bém não de i xei de ou vir vá ri as tes te mu -
nhas, in clu si ve o ca sal acu sa do de ter com pra do as
TDAs, e de fa zer di li gên ci as jun to aos ho téis e to dos 
aque les para com pro var ou não pre sen ça das pes -
so as nas re u niões que as re vis tas ci ta ram em vá ri os 
nú me ros que te mos aqui.

Então o pro ce di men to está sen do acom pa nha -
do de per to e es ta mos pre pa ran do um pré-re la tó rio,
para apre sen tar à Co mis são, de tudo que acon te ceu 
até ago ra, no caso das TDAs. 

So bre a ou tra co mis são, se pre ci sar que a Cor -
re ge do ria acom pa nhe pe rí ci as, in ves ti ga ções, nós,
por obri ga ção re gi men tal, es ta re mos à dis po si ção
tam bém.

O SR. WALDECK ORNÉLAS – Agra de ço a
V. Exª.

O ter ce i ro as pec to que iria con si de rar era exa -
ta men te o pa pel da Cor re ge do ria em face da cri a -
ção da co mis são, mas cre io que a in ter ven ção do
Se na dor Ro meu Tuma, ao se co lo car à dis po si ção
para as pe rí ci as, etc., já es cla re ce essa ques tão. 

Sr. Pre si den te, gos ta ria que fos sem dis tri bu í -
dos es ses do cu men tos, por que não fo ram ao Ple ná -
rio e não te mos co nhe ci men to – eu pelo me nos não
te nho co nhe ci men to - do teor das de nún ci as.

Qu an to ao mé ri to, sen do esta uma re u nião ad -
mi nis tra ti va, ape nas nos ma ni fes ta re mos opor tu na -
men te.

A SRª HELOISA HELENA – Sr. Pre si den te,
pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Gil ber to Mes tri nho) –
Com a pa la vra a Se na do ra He lo i sa He le na.

A SRª HELOISA HELENA – Sr. Pre si den te,
ape nas para de i xar bem re gis tra do, como é o gos to,
o pra zer e a obri ga ção da Opo si ção, di an te da fala
do Se na dor Wal deck Orné las, que S. Exª está re al -
men te au sen te, e tal vez te nha es pe cu la do com de lí -
rio per se cu tó rio, não tem en ten di men to ne nhum. 

A Opo si ção tem a obri ga ção de co nhe cer o
Re gi men to, úni ca e ex clu si va men te. A Opo si ção in -
clu si ve teve a opor tu ni da de de con ver sar com V. Exª 
on tem, no Ple ná rio, di zen do que en ten día mos a ne -
ces si da de de que fos se de sig na do um re la tor, mas
como te mos obri ga ção de co nhe cer o Re gi men to e
es ta mos ven do aqui que o art. 17 não es ta be le ce a
me to do lo gia em re la ção à de nún cia quan do diz: ”O
Con se lho pro ce de rá...“, o Con se lho pode ser três,
pode ser dez, vin te ou um. Não diz aqui: de sig na re -
la tor. Por tan to não tem en ten di men to co i sa al gu ma. 

O que dis se mos não faz par te de en ten di men -
to, mas de in ter pre ta ção de Re gi men to e ti ve mos a
opor tu ni da de de di zer a V. Exª, in clu si ve on tem, que
nós te ría mos, não por en ten di men to, mas como
man da o Re gi men to Inter no da Casa, um lu gar da
Opo si ção por que, por ana lo gia, em qual quer co mis -
são, mes mo di an te do ”quan do cou ber“, ha ve rá obri -
ga to ri a men te a par ti ci pa ção da Opo si ção. E ti ve mos
a opor tu ni da de de di zer a V. Exª isso on tem.

Então não há en ten di men to. O que há é co -
nhe ci men to do Re gi men to, e é obri ga ção de V. Exª e 
mi nha co nhe cê-lo.

O SR. PRESIDENTE (Gil ber to Mes tri nho) – E,
so bre tu do, é um pro ces so de mo crá ti co.

Com a pa la vra o Se na dor Re nan Ca lhe i ros.



O SR. RENAN CALHEIROS – Sr. Pre si den te,
mais uma vez este Se na do Fe de ral, quer que i ra
quer não, faz a sua par te. Mais uma vez este Con se -
lho de Éti ca, que é Con se lho de Éti ca e não de ilu -
são de éti ca, dá pas sos sig ni fi ca ti vos no sen ti do de
es cla re cer, apu rar, dar res pos tas que a so ci e da de
co bra do Con se lho de Éti ca e de to dos nós. 

Mais uma vez, Sr. Pre si den te, fica sem dú vi da,
por tan to, de mons tra do que o que nos move é a ne -
ces si da de de in ves ti gar, apro fun dar a in ves ti ga ção e 
de dar res pos tas rá pi das. Qu e ria lou var o Se na dor
Tuma, aliás, pela co lo ca ção que fez.

Per mi to-me até su ge rir a V. Exª que, se for
pos sí vel, an tes mes mo da re u nião que V. Exª de sig -
nou ou de sig na rá, acer te mos al guns pro ce di men tos
no rumo da in ves ti ga ção. Por exem plo: foi su ge ri do
re qui si tar fi tas, ou vir as pes so as en vol vi das na pró -
pria gra va ção, o que for pre ci so fa zer.

De fi ni ti va men te, o País está acom pa nhan do a
co e rên cia do PMDB. Qu e re mos fazê-lo para que te -
nha mos, re pi to, os es cla re ci men tos que co bram de
to dos nós.

De modo que que ria pa ra be ni zar V. Exª. Não
po de mos, de for ma al gu ma, par ti da ri zar este Con -
se lho. Em to dos os ca sos que aqui se ana li sa ram
de fen de mos esta po si ção. Este é um Con se lho de
Éti ca, não pode ser par ti da ri za do. É im por tan te que
este Con se lho seja in de pen den te, te nha bom sen so
e isen ção, sem o que não che ga re mos ver da de i ra -
men te a lu gar al gum.

Pa ra be ni zo V. Exª e digo-lhe que o pa pel do
PMDB nes te Con se lho con ti nu a rá sen do pelo es cla -
re ci men to de to dos os fa tos, sem ex ce ção.

O SR. PRESIDENTE (Gil ber to Mes tri nho) –
Antes de con ce der a pa la vra ao Se na dor Ney Su as -
su na, que ro agra de cer as pa la vras do Se na dor Re -
nan Ca lhe i ros e pres tar um es cla re ci men to.

Ha via uma dú vi da quan to aos pro ce di men tos,
por que ti ve mos ca sos an te ri o res de apu ra ção pelo
Con se lho de Éti ca do Se na do, dos qua is re sul ta ram
um Se na dor cas sa do e dois Se na do res que re nun ci -
a ram.  Na que les ca sos foi no me a do di re ta men te um 
re la tor. Por quê? Por que, no caso do Se na dor cas -
sa do, hou ve a Co mis são Par la men tar de Inqué ri to
do Ju di ciá rio que já trou xe o re sul ta do para o Con -
se lho de Éti ca. Não ha via ne ces si da de de in ves ti ga -
ção pre li mi nar.

O caso dos Se na do res Anto nio Car los Ma ga -
lhães e José Ro ber to Arru da foi con se qüên cia de

uma sin di cân cia. Ten do ha vi do a sin di cân cia, não
ha via ne ces si da de de nova sin di cân cia pre li mi nar.
Com isso, foi no me a do di re ta men te o re la tor.

Os ca sos ora ana li sa dos são dis tin tos, são di -
fe ren tes. Então, a pró pria Opo si ção, em seu re que ri -
men to, pede uma apu ra ção pre li mi nar. E a ma ne i ra
mais de mo crá ti ca de fa zer a apu ra ção pre li mi nar  e
o meu com pro mis so nes te Con se lho é atu ar de mo -
cra ti ca men te  é por meio de uma Co mis são, em que 
os di fe ren tes pen sa men tos po lí ti cos se jam apre sen -
ta dos para que se pos sa che gar a re sul ta dos. Por
isso, hou ve a no me a ção da Co mis são, que é am pa -
ra da re gi men tal men te e é a úni ca que tem pra zo de -
fi ni do.

Des sa for ma, não pro ce de aque la idéia de que 
o ob je ti vo aqui é pro te lar, por que o úni co pro ce di -
men to com pra zo mar ca do é o des sa Co mis são. Os
de ma is não têm pra zo.

O SR. PAULO HARTUNG – O pra zo é de 30
dias, Sr. Pre si den te?

O SR. PRESIDENTE  (Gil ber to Mes tri nho) –
Sim; de 30 dias. Os mem bros da re fe ri da co mis são
têm esse pra zo de fi ni do para apre sen tar seu re la tó -
rio.

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Ney Su -
as su na.

O SR. NEY SUASSUNA  No bre Sr. Pre si den te, 
Srªs e Srs. Se na do res, às ve zes fi ca mos pas ma dos
quan do cons ta ta mos na im pren sa as idéi as ven di -
das ao pú bli co de que ”o Par ti do Tal vai ma ni pu lar
os seus Se na do res, o Par ti do Qual vai mo bi li zar os
seus Se na do res“. Nes ta Casa não há nin guém ma -
ni pu lá vel. To dos nós te mos uma his tó ria. Nin guém
che ga aqui sem ter uma his tó ria, sem ter uma li nha
e sem ter um jul ga men to pú bli co.

A se gun da co i sa que ou vi mos da im pren sa é:
”O Par ti do vai agir as sim“. Não. No PMDB, não hou -
ve ne nhu ma re u nião em que al gum ór gão do Par ti do 
de ci dis se po si ção tal ou qual. Exis te a cons ciên cia
de cada Se na dor de que é ne ces sá ria a ma i or trans -
pa rên cia pos sí vel.

Lou vo as pa la vras do Lí der, que aca bou de di -
zer que a má xi ma nos sa é: ”Qu e re mos trans pa rên -
cia e que re mos in ves ti ga ção, con tra A, con tra B,
con tra C, con tra quem ba ter nes te Se na do, nes ta
Co mis são de Éti ca“. Qu e re mos a trans pa rên cia, in -
de pen den te men te de Par ti dos. O que que re mos é
cum prir com o nos so de ver.



Então, ao lou var as pa la vras do Lí der, ao di zer
que cada um de nós aqui tem uma his tó ria, que
cada um de nós tem uma cons ciên cia, que ro lem -
brar a to dos os que es tão nos ou vin do  por que a TV
Se na do hoje é de uma au diên cia fora do co mum 
que es ta mos agin do com a má xi ma trans pa rên cia.
Tudo está sen do te le vi si o na do pela TV Se na do,
trans mi ti do pela Rá dio Se na do  e re la ta do não só
pe los re pór te res do nos so Con gres so, mas tam bém
os re pór te res de todo o Bra sil. Nada aqui é fe i to às
es con di das. Já re la tei vá ri os ca sos nes te Con se lho,
in clu si ve um de les se re fe ria ao Pre si den te do
PSDB, com a ma i or trans pa rên cia, com a ma i or
tran qüi li da de. Pode ser PSDB, PMDB, PFL ou PT,
va mos cum prir com a nos sa cons ciên cia.

Te nho cer te za de que V. Exª car re ga o ga lar -
dão di zen do que quer trans pa rên cia, ce le ri da de e
que este Se na do Fe de ral faça tudo às cla ras. É as -
sim que tem sido. É as sim que será. Não adi an ta ”a“ 
ou ”b“ ten ta rem ven der uma ver são di fe ren ci a da. 

Ao lou var mais uma vez os di ze res do nos so
Lí der, qua is se jam, que o PMDB quer trans pa rên cia, 
ce le ri da de e, com toda a cer te za, a ver da de, tam -
bém lou vo a po si ção de V. Exª, que está pre si din do
uma co mis são in clu si ve com pra zo para que te nha -
mos...

O SR. PRESIDENTE (Gil ber to Mes tri nho) – O
pra zo é re gi men tal. Não sou eu quem es tou de fi nin do.

O SR. NEY SUASSUNA – O pra zo é re gi men -
tal, cla ro.

O SR. PRESIDENTE (Gil ber to Mes tri nho) –
Mu i to obri ga do, Se na dor.

Con ti nua fran que a da a pa la vra. (Pa u sa.)

Com a pa la vra o Se na dor Bel lo Par ga.

O SR. BELLO PARGA – V. Exª, no iní cio dos
tra ba lhos, leu al guns des pa chos re fe ren tes a ma té -
ria ven ci da, se não me en ga no. Eram de nún ci as en -
ca mi nha das ao Con se lho por ci da dãos e por Par la -
men ta res. Afir mou tam bém que hou ve des pa cho do
Pre si den te an te ri or e de V. Exª. Os des pa chos li dos
por V. Exª afir mam que deu ciên cia aos de nun ci a -
dos, não é isso?

O SR. PRESIDENTE (Gil ber to Mes tri nho) –
Sim. Essa ma té ria foi de ci di da pelo Pre si den te an te -
ri or do Con se lho. Como não hou ve mais re u niões,
não foi dado co nhe ci men to ao Ple ná rio. Mas os de -
nun ci a dos, se gun do os des pa chos, re ce be ram a co -
mu ni ca ção.

O SR. BELLO PARGA – Peço a V. Exª que
des pa che de ofí cio ou sub me ta ao Ple ná rio, pois os
de nun ci an tes tam bém de vem ser co mu ni ca dos des -
sa de ci são. Se for en ca mi nha da uma so li ci ta ção,
seja por Par la men ta res, seja por ci da dãos, os re -
que ren tes de vem ob ter o re sul ta do da de ci são do
Con se lho.

O SR. PRESIDENTE  (Gil ber to Mes tri nho) –
To das es sas de ci sões são pu bli ca das na im pren sa
ofi ci al.

O SR. BELLO PARGA – Assim como foi co -
mu ni ca do aos de nun ci a dos, que seja co mu ni ca do
tam bém aos de nun ci an tes, ou seja, que ob te nham
res pos ta das de nún ci as en ca mi nha das. 

O SR. PRESIDENTE (Gil ber to Mes tri nho) – V.
Exª será aten di do.

So li ci to à Se cre ta ria que pro vi den cie, nos ca -
sos de de nún ci as, que os re sul ta dos se jam co mu ni -
ca dos aos de nun ci an tes.

O SR. BELLO PARGA – Obri ga do a V. Exª, Sr. 
Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Gil ber to Mes tri nho) –
So li ci ta mos que os Se na do res as si nem a lis ta de
pre sen ça, por que te re mos logo mais o iní cio da
Ordem do Dia no Ple ná rio do Se na do Fe de ral.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Pa u lo Har tung.

O SR. PAULO HARTUNG – Está fal tan do o
anún cio da Co mis são.

O SR. PRESIDENTE (Gil ber to Mes tri nho) – Ou 
dos no mes da Co mis são?

Há uma pro pos ta da Se na do ra He lo í sa He le na 
de que a mes ma co mis são es tu de, ve ri fi que e apu re 
os dois ca sos, as duas de nún ci as re fe ren tes ao Se -
na dor Ja der Bar ba lho: na ques tão da re vis ta IstoÉ e 
na ques tão de uma pos sí vel fal ta de ver da de no pro -
nun ci a men to no Se na do Fe de ral, que, para com pro -
va ção, ain da de pen de do pa re cer do Ban co Cen tral. 

Aca to a su ges tão e uma úni ca co mis são re a li -
za rá esse tra ba lho.

Pas sa mos à de sig na ção da co mis são. Pelo
Blo co de Opo si ção, Se na dor Jef fer son Pé res; pelo
PMDB, Se na dor João Alber to; e pelo PFL, acu mu -
lan do duas fun ções – a de Cor re ge dor e essa ou tra
fun ção –, Se na dor Ro meu Tuma, o que vai fa ci li tar o 
tra ba lho da co mis são, sen do três mem bros, por ana -
lo gia com o art. 15.



O SR. GERALDO ALTHOFF – Tam bém peço
a pa la vra pela or dem, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Gil ber to Mes tri nho) –
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ge ral do Althoff.

O SR. GERALDO ALTHOFF – Antes do tér mi -
no da re u nião, gos ta ria de fa zer uma so li ci ta ção a V.
Exª. Fui bus car, jun to à Se cre ta ria da Co mis são, o
pa re cer da Advo ca cia do Se na do Fe de ral re fe ren te
à De nún cia nº 6, e não o en con trei. Gos ta ria, lo gi ca -
men te, não só como mem bro des ta Co mis são, mas
como de nun ci an te, de ter aces so ao pa re cer da
Advo ca cia do Se na do Fe de ral. No en tan to, Sr. Pre si -
den te, a Se cre ta ria não tem a có pia.

O SR. PRESIDENTE (Gil ber to Mes tri nho) – O
pro ble ma todo é que o re i ní cio dos tra ba lhos se deu
on tem. Antes dis so, na fase de re ces so, ne nhu ma
ati vi da de ofi ci al po de ria ha ver na Casa, e a Pro cu ra -
do ria só li be rou o pa re cer no fim da tar de de on tem,
daí não ter sido pos sí vel dis tri buí-lo aos Srs. Se na -
do res.

Mas peço à Se cre ta ria que pas se ao Se na dor
Ge ral do Althoff a có pia do pa re cer que te nho co mi -
go.

O SR. GERALDO ALTHOFF  – Sr. Pre si den te,
tam bém gos ta ria, ain da com re la ção à Co mis são, de 
le van tar o as sun to da in di ca ção do Se na dor Ro meu
Tuma como re pre sen tan te do Par ti do da Fren te Li -
be ral. Con si de ran do o fato de ser S. Exª Cor re ge dor, 
não se ria de bom sen so e de bom al vi tre que ti vés -
se mos a par ti ci pa ção de ou tro mem bro do Par ti do
da Fren te Li be ral nes ta Co mis são?

O SR. CORREGEDOR (Ro meu Tuma) – A
Cor re ge do ria não re pre sen ta o PFL na Co mis são,
Sr. Pre si den te. Ela é mem bro.

O SR. GERALDO ALTHOFF – Exa ta men te em 
fun ção dis so é que tem sus ten ta ção a mi nha ar gu -
men ta ção e a mi nha so li ci ta ção.

O SR. RENAN CALHEIROS – Sr. Pre si den te,
peço a pa la vra.

O SR. PRESIDENTE (Gil ber to Mes tri nho) –
Com a pa la vra, o Se na dor Re nan Ca lhe i ros.

O SR. RENAN CALHEIROS  – Em fun ção do
que aca ba de ser men ci o na do pelo Se na dor Ge ral -
do Althoff, do PFL, e das con si de ra ções an te ri or -
men te fe i tas pela Se na do ra He lo í sa He le na, com
base no Re gi men to do Se na do Fe de ral e no pró prio
Con se lho de Éti ca e De co ro Par la men tar, eu que ria
lou var, mais uma vez, a ini ci a ti va da Co mis são. 

Mas, to man do-se a su ges tão do Se na dor Ge -
ral do Althoff e as pa la vras da Se na do ra He lo í sa He -
le na, tal vez fos se o caso de se cal cu lar a pro por ci o -
na li da de, uma vez que o PFL está sen ti do-se dis cri -
mi na do.

A SRª HELOÍSA HELENA – Não se sen te re -
pre sen ta do.

O SR. RENAN CALHEIROS – Como a Opo si -
ção se sen tiu dis cri mi na da...

O SR. GERALDO ALTHOFF – Nós não nos
sen ti mos re pre sen ta dos.

O SR. RENAN CALHEIROS – Estou com a
pa la vra. 

Como o PFL está sen tin do-se dis cri mi na do, e
a Opo si ção on tem le van tou isso em boa hora, con -
cor do com esse ar gu men to da ne ces si da de de ha -
ver re pre sen ta ção pro por ci o nal par ti dá ria.

A SRª HELOÍSA HELENA – Qu e ro fa zer um
pe di do, pela or dem, Sr. Pre si den te.

O SR. RENAN CALHEIROS – Ape sar de V.
Exª ter – e não po de ria ser di fe ren te – ab so lu ta au -
to no mia para es co lher en tre os mem bros do PMDB,
nós não va mos, como Par ti do, par ti ci par da in di ca -
ção. Enten do que isso se ria ”par ti da ri zar“ o an da -
men to dos tra ba lhos do Con se lho de Éti ca, co i sa
que me re cu sei a fa zer em to dos os mo men tos e em 
to dos os pro ces sos que por aqui pas sa ram.

De modo que essa co lo ca ção do Se na dor Ge -
ral do Althoff tem per ti nên cia. S. Exª está re que ren do 
a pro por ci o na li da de que o Re gi men to es ta be le ce.

O SR. WALDECK ORNÉLAS – Não, não.

A SRª HELOÍSA HELENA – Não, não.

O SR. RENAN CALHEIROS – Tal vez seja o
caso, por que, quan do es sas co i sas são di tas, pa la -
vras são jo ga das ao ven to. Nós fa ze mos um es for ço
mu i to gran de para in ves ti gar, para es cla re cer, e pa -
re ce que o es for ço que se está fa zen do aqui é exa -
ta men te no sen ti do con trá rio.

Então, va mos fa zer a co i sa como tem que ser
fe i ta, que é se guir a pro por ci o na li da de que o Re gi -
men to es ta be le ce como obri ga tó ria.

O SR. WALDECK ORNÉLAS – Sr. Pre si den te, 
peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE  (Gil ber to Mes tri nho) –
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Wal deck Orné las.



O SR. WALDECK ORNÉLAS – Qu e ro es cla re -
cer, em meu nome pes so al e tam bém dos Se na do -
res Bel lo Par ga e Ge ral do Althoff – e cer ta men te
falo pelo Se na dor Mo re i ra Men des, que está au sen -
te –, que não há essa in ter pre ta ção que o Se na dor
Re nan Ca lhe i ros ten ta dar de que o PFL se sen te
dis cri mi na do. De modo ne nhum e nem tam pou co o
PFL não se sen te re pre sen ta do pelo Sr. Se na dor
Ro meu Tuma. É uma ques tão re gi men tal. O Sr. Se -
na dor Ro meu Tuma é mem bro nato do Con se lho de
Éti ca na con di ção de Cor re ge dor. Seja S. Exª de que 
Par ti do for, não in te gra a re pre sen ta ção par ti dá ria -
do pon to de vis ta re gi men tal - no Con se lho, como S. 
Exª pró prio fez ques tão de vir, aqui, à nos sa Ban ca -
da co men tar. 

Assim, como o PFL não foi ou vi do pre vi a men te 
so bre a ques tão, não sa bia que iria ser cri a da uma
Co mis são, a in ter ven ção, en tão, do no bre Se na dor
Ge ral do Althoff, que é o Lí der no Con se lho de Éti ca, 
tem o sen ti do, exa ta men te, de di zer que o Par ti do
quer in di car, de po is, um mem bro para a Co mis são,
a fim de não ha ver, in clu si ve, uma su per po si ção en -
tre o tra ba lho da Cor re ge do ria e o tra ba lho da Co -
mis são, o que po de ria ser ne ga ti vo para os tra ba -
lhos do Con se lho de Éti ca.

A SR.ª HELOÍSA HELENA – Sr. Pre si den te,
peço a pa la vra para uma ques tão de or dem.

O SR. PRESIDENTE (Gil ber to Mes tri nho) –
Con ce do a pa la vra à no bre Se na do ra He lo í sa He le -
na para uma ques tão de or dem.

A SR.ª HELOÍSA HELENA – Sr. Pre si den te,
quan do es ta be le ce mos o de ba te re gi men tal, com -
pre en de mos - em bo ra te nha mos tido a opor tu ni da de 
de di zer a V. Exª - que se qui ser mos re a brir o de ba te 
para a in di ca ção de um úni co re la tor não tem pro -
ble ma. Nós con cor da mos. Se qui ser mos re a brir o
de ba te para ser um re la tor, con cor da mos e fi ca re -
mos, como Se na do res, mo ni to ran do o tra ba lho do
re la tor. 

O SR. RENAN CALHEIROS – Con cor do com
isso.

A SR.ª HELOÍSA HELENA – Entre tan to, como 
já foi de ci di do - e ago ra não tem mais como con cor -
dar por que já foi de ci di do...

O SR. RENAN CALHEIROS – V. Exª aca ba de 
co lo car...

A SR.ª HELOÍSA HELENA – Não. Já foi anun -
ci an do por V. Exª. A Co mis são já está cons ti tu í da e
quan do nós dis se mos que eram três mem bros é

por que o Re gi men to de ter mi na. E mais do que o
Re gi men to: o pre ce den te que já foi aber to nes ta
Casa quan do se ins ta lou uma Co mis são, no caso
es pe cí fi co do Sr. Se na dor Wil son Cam pos. Foi ins ta -
la da uma Co mis são de três mem bros e a pro por ci o -
na li da de par ti dá ria foi ga ran ti da. O pro ble ma não é a 
pro por ci o na li da de par ti dá ria mas é por que a mi no ria 
cabe. É a mi no ria. Qu an do os re gi men tos são fe i tos
em todo o mun do é para pos si bi li tar a re pre sen ta ção 
da ma i o ria e da mi no ria.

O SR. RENAN CALHEIROS – É a re pre sen ta -
ti vi da de...

A SRª HELOÍSA HELENA – Pode nem ca ber
to dos da ma i o ria mas o da mi no ria pode, efe ti va -
men te, fazê-lo. Por tan to, em fun ção dis to, eu ape nas 
vou ler o Re gi men to, no va men te - como sei que to -
dos já sa bem -, no seu art. 15, que dis põe: ”...sem -
pre que con si de rar ne ces sá rio“ – e o Pre si den te do
Con se lho con si de rou ne ces sá rio, as sim como nós
en ten de mos ne ces sá rio, aca tan do, por ana lo gia, a
de ci são de V. Exª –”, de sig na rá três mem bros ti tu la -
res do mes mo para com por Co mis são de Inqué ri to,
des ti na da a pro mo ver as de vi das apu ra ções dos fa -
tos e das res pon sa bi li da des“.

O SR. RENAN CALHEIROS – Sr. Pre si den te,
peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Gil ber to Mes tri nho) –
Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Re nan Ca lhe i -
ros, pela or dem.

O SR. RENAN CALHEIROS – Sr. Pre si den te,
efe ti va men te, eu não vejo ne nhu ma di fe ren ça nem
pelo que aqui foi co lo ca do pelo no bre Se na dor Ge -
ral do Althoff, nem pelo no bre Se na dor Wal deck
Orné las e nem pela no bre Se na dor He lo í sa He le na.
Ne nhu ma, ab so lu ta men te ne nhu ma. Eu ape nas me
re por tei ao que a no bre Se na do ra ha via de fen di do
on tem e eu li nos jor na is: a ne ces si da de de se res -
pe i tar a pro por ci o na li da de em res pe i to da par ti ci pa -
ção da mi no ria com o qual eu con cor do ra di cal men -
te, como con cor da ria em in di car so men te um Re la -
tor e como con cor da ria em fa zer uma Co mis são. O
que que re mos é es cla re cer – e eu dis se a V. Exª e
re pi to: eu me re cu so, par ti da ri a men te, a fa zer a in di -
ca ção para a Co mis são. V. Exª tem o di re i to de, den -
tre os mem bros do PMDB que com põem a Co mis -
são, es co lher o que qui ser para que fa ça mos a in -
ves ti ga ção. Mais do que isso, nós não po de mos fa -
zer. Nós não po de mos, de for ma ne nhu ma, di mi nu ir
os tra ba lhos des te Con se lho que, mais uma vez, de -
mons tra que quer es cla re cer. 



O SR. CORREGEDOR (Ro meu Tuma) – Per -
mi te V. Exª um apar te?

O SR. RENAN CALHEIROS – Foi co lo ca da
uma ques tão na de fe sa da pro por ci o na li da de, e en -
ten do que isso seja re gi men tal, pre ci san do, pois, ser 
se gui do. Foi co lo ca da uma pre o cu pa ção com re la -
ção ao PFL. A meu ver, a pro por ci o na li da de é, tam -
bém, di re i to do PFL, como é da Opo si ção e como é
do PMDB, sem pre ten der – re pi to e até peço des cul -
pas por isso – par ti da ri zar os tra ba lhos des te Con -
se lho. Nós que re mos apu rar, haja o que hou ver, seja 
qual caso for. Pen so que te mos avan ça do mu i to e
pre ci sa mos con ti nu ar avan çan do para es cla re cer
tudo, ab so lu ta men te tudo. 

O SR. CORREGEDOR (Ro meu Tuma) – Per -
mi te V. Exª um apar te?

O SR. PRESIDENTE (Gil ber to Mes tri nho) –
Com a pa la vra o no bre Se na dor Ro meu Tuma para
um apar te.

O SR. CORREGEDOR (Ro meu Tuma) – Pre si -
den te, es tou en ten den do a pre o cu pa ção do no bre
Se na dor Re nan Ca lhe i ros so bre a pro por ci o na li da de
mas, pelo que es tou en ten den do, é pela re pre sen ta ti -
vi da de. Os dois Par ti dos ma jo ri tá ri os te rão um re pre -
sen tan te cada, e a Opo si ção, o Par ti do mi no ri tá rio,
terá um re pre sen tan te. É o mi no ri tá rio. Por tan to, é a
re pre sen ta ti vi da de; não se ria em ra zão da pro por ci o -
na li da de. A re pre sen ta ti vi da de numa co mis são te ria
os dois par ti dos ma jo ri tá ri os e mais o mi no ri tá rio. Cre -
io que é isso o que a Se na do ra He lo í sa He le na ten ta
ex pli car. Vejo que essa po si ção é co e ren te com o pen -
sa men to do Se na dor Re nan Ca lhe i ros, se não se ria
uma co mis são de oito, nove, ou dez.

O SR. PRESIDENTE (Gil ber to Mes tri nho) - Se -
na dor Pa u lo Har tung.

O SR. PAULO HARTUNG - Era ape nas para V.
Exª en ca mi nhar.

O SR. CASILDO MALDANER – Sr. Pre si den te,
como os dois par ti dos ma jo ri tá ri os es tão re pre sen ta -
dos e oca si o nal men te o Se na dor Ro meu Tuma, que é 
o Cor re ge dor, faz par te do PFL, o PFL está re pre sen -
ta do nes ta co mis são. Não há pro ble ma ne nhum. Pa -
re ce-me que o as sun to está re sol vi do. Os par ti dos
ma jo ri tá ri os es tão re pre sen ta dos, e o mi no ri tá rio tam -
bém. Ceio que está cor re ta a de ci são de V. Exª; ela foi
sá bia e in te li gen te. 

Oca si o nal men te, o Se na dor Ro meu Tuma, que
é o Cor re ge dor, é do PFL. Po de ria ser de um ou tro
par ti do e, na tu ral men te, não se ria ele o re pre sen tan te 
do PFL, mas S. Exª é do PFL. Por tan to, pode ao mes -

mo tem po ser Cor re ge dor e re pre sen tar o re fe ri do
par ti do. 

V. Exª usou o bom sen so, a in te li gên cia e  a
isen ção para dar con ti nu i da de aos tra ba lhos des ta
co mis são.

O SR. PRESIDENTE (Gil ber to Mes tri nho) –
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Pa u lo Har tung.

O SR. PAULO HARTUNG – Sr. Pre si den te,
cre io que já es go ta mos esse de ba te. Fal ta ago ra a
pa la vra do Pre si den te.

O en ca mi nha men to que a Pre si dên cia ofe re -
ceu foi aca ta do pelo Ple ná rio, que é a in di ca ção dos 
três mem bros. 

Cum pri mos a nos sa ta re fa no dia de hoje.
 O SR. PRESIDENTE (Gil ber to Mes tri nho) – A

Pre si dên cia pri me i ro es cla re ce que o Sr. Cor re ge dor,
além de mem bro do Con se lho, tem voz de voto no
Con se lho. Assim, em ter mos de Con se lho, ele é um
mem bro igual aos ou tros. Não per de ca rac te rís ti cas
nem se quer par ti dá ri as. S. Exª ofi ci al men te é mem bro 
do PFL, e não há dis cri mi na ção no PFL. Por isso, a
Pre si dên cia man tém a de ci são an te ri or, por se tra tar
in clu si ve de uma co mis são que fará uma apu ra ção
pre li mi nar, e nin guém me lhor para par ti ci par des ta
co mis são, pela sua ex pe riên cia, re co nhe ci da não
ape nas na Casa, mas na ci o nal men te, que o Se na dor
Ro meu Tuma, e pe las fa ci li da des que en con tra tam -
bém no pro ces so.

Des sa for ma, a Pre si dên cia man tém a in di ca -
ção dos Se na do res Jef fer son Pé res, João Alber to e
Ro meu Tuma, que se abs trai da con di ção de Cor re ge -
dor e, como mem bro do Con se lho, pas sa a ser mem -
bro da Co mis são.

O SR. WALDECK ORNÉLAS – Sr. Pre si den te,
pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Gil ber to Mes tri nho) –
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Wal deck Orné las,
pela or dem.

O SR. WALDECK ORNÉLAS – Sr. Pre si den te,
as co i sas não es tão co me çan do bem. Não es tão com
bom si nal. 

Veja V. Exª: te nho aqui a lis ta de pre sen ça que
aca ba mos de as si nar, to dos os Par la men ta res. Ti tu la -
res pelo PMDB: Gil ber to Mes tri nho, Car los Be zer ra,
Ca sil do Mal da ner, João Alber to Sou za e Na bor Jú ni -
or; PFL: Ge ral do Althoff, Mo re i ra Men des, Bel lo Par ga 
e Wal deck Orné las; Blo co PSDB/PPB: Ante ro Paes
de Bar ros, Ri car do San tos e Le o mar Qu in ta ni lha; Blo -
co de Opo si ção PT/PDT/PPS: He lo í sa He le na e Jef -



fer son Pé res; PSB: Ro ber to Sa tur ni no; Se na dor Ro -
meu Tuma, Cor re ge dor.

V. Exª dis se que es ta va que ren do cum prir ri go -
ro sa men te os Re gi men tos do Se na do e do Con se lho
de Éti ca. O Se na dor Ro meu Tuma é um dos mais im -
por tan tes qua dros do PFL, do Se na do da Re pú bli ca;
é um dos ho mens mais res pe i tá ve is da Casa e, por
isso, é Cor re ge dor. Mas, no Con se lho de Éti ca, S. Exª
não re pre sen ta o PFL.

Numa com po si ção de uma co mis são de três, V.
Exª es ta be le ceu que co lo ca ria um mem bro do PMDB, 
um do PFL e ou tro do Blo co de Opo si ção. Por tan to, V.
Exª está que bran do o cri té rio que V. Exª mes mo es ta -
be le ceu, ape sar das pon de ra ções que o Par ti do da
Fren te Li be ral está a lhe fa zer.

Eu pon de ra ria a V. Exª que o Se na dor Wal deck
Orné las, o Se na dor Bel lo Par ga e o Se na dor Ge ral do
Althoff su ge rem o nome do nos so Lí der nes te Con se -
lho, o Se na dor Ge ral do Althoff, para mem bro da co -
mis são que está sen do cons ti tu í da por V. Exª. 

Qu an to ao Se na dor Ro meu Tuma, ao con trá rio
do que diz V. Exª, pen so que não deve ter o seu tra ba -
lho como Cor re ge dor mis tu ra do ao tra ba lho da co mis -
são, uma vez que a Cor re ge do ria tem a sua in de pen -
dên cia as se gu ra da pelo Re gi men to da Casa, não po -
den do ter as suas atri bu i ções con fun di das nes se
caso. Então, que V. Exª não cri as se co mis são ne nhu -
ma e au to ri zas se a Cor re ge do ria a pro ce der às in ves -
ti ga ções pre li mi na res. Se ria a al ter na ti va para V. Exª.

O SR. RENAN CALHEIROS – Sr. Pre si den te,
peço a pa la vra.

O SR. PRESIDENTE (Gil ber to Mes tri nho) –
Com a pa la vra, o Se na dor Re nan Ca lhe i ros.

O SR. RENAN CALHEIROS – So cor ren do, com 
um ar gu men to a mais, o que foi co lo ca do pelo Se na -
dor Wal deck Orné las...

O SR. PEDRO SIMON – O PFL está pe din do a
sua sa í da da Co mis são?

O SR. RENAN CALHEIROS – ... e ain da na li -
nha...

A SRª MARINA SILVA – Sr. Pre si den te...
O SR. RENAN CALHEIROS – Sr. Pre si den te,

es tou com a pa la vra.
Sr. Pre si den te, aco lhen do, em tese, o que aca ba 

de ser co lo ca do pelo Se na dor Wal deck Orné las, da
mes ma for ma que, em tese tam bém, aco lhi os ar gu -
men tos do Se na dor Ge ral do Althoff, e par tin do do fato 
que aqui co lo ca mos já so be ja men te, de ma ne i ra até
re pe ti ti va, de que não de vía mos par ti da ri zar o Con se -
lho com no me a ções po lí ti cas, de Blo co ou não, tal vez

fos se o caso – di an te da re cu sa que o Se na dor está fa -
zen do com re la ção à par ti ci pa ção do Cor re ge dor, que é
um ho mem ín te gro e sé rio, que tem de mons tra do co e -
rên cia em toda in ves ti ga ção da qual par ti ci pou nes ta
Casa –, sem de lon gas, uma vez que pre ci sa mos avan -
çar na in ves ti ga ção e no es cla re ci men to, de V. Exª es co -
lher, como es co lheu nos ou tros Par ti dos - V. Exª não ou -
viu a Opo si ção para es co lher o Se na dor Jef fer son Pé -
res, como não ou viu o PMDB para es co lher o Se na dor
João Alber to –, den tre os mem bros do PFL, to dos hon -
ra dos, aque le para com por a Co mis são.

O SR. PRESIDENTE  (Gil ber to Mes tri nho) –
Com a pa la vra, o Se na dor Jef fer son Pé res.

O SR. PEDRO SIMON  – Tra ta-se de um veto a
um Se na dor do PFL, que tem uma his tó ria, uma bi o -
gra fia lon ga de ma is para, de re pen te, sair da co mis -
são sem mais nem me nos. Cre io que é mu i to sé ria a
re ti ra da da Co mis são.

O SR. JEFFERSON PÉRES – V. Exª cum pre o
Re gi men to quan do de sig na uma Co mis são de três.
Em uma Co mis são de três, é im pos sí vel a pro por ci o -
na li da de, ob vi a men te – é uma ques tão ma te má ti ca –,
até por que o PSDB te ria que in te grar a Co mis são, e
ou tros Par ti dos me no res, como o PPB. Logo, há im -
pos si bi li da de ma te má ti ca. Ago ra, V. Exª, ao in di car
um mem bro da Opo si ção, obe de ceu ao prin cí pio de -
mo crá ti co, que pre va le ce em to das as Ca sas Le gis la -
ti vas, de a Mi no ria ser re pre sen ta da, mes mo em ca rá -
ter mi no ri tá rio. 

De for ma que di vir jo, Sr. Pre si den te. O Se na dor
Ro meu Tuma é mem bro da Ma i o ria, nes ta Casa; logo, 
há dois re pre sen tan tes da Ma i o ria e um da Mi no ria. E
é fi li a do ao PFL.

Di vir jo, data ve nia, da ob je ção fe i ta pelo emi -
nen te Se na dor Wal deck Orné las, mas cre io que a de -
ci são de V. Exª foi sá bia e deve ser aca ta da por este
Ple ná rio.

O SR. PRESIDENTE  (Gil ber to Mes tri nho) –
Con ti nua fran que a da a pa la vra.

O SR. WALDECK ORNÉLAS –  A ques tão está
pos ta, Sr. Pre si den te, para de ci são de V. Exª, res sal -
va das as ga i a ti ces do Se na dor Pe dro Si mon.

O SR. PEDRO SIMON – Bem como as gros se ri -
as do Se na dor Wal deck Orné las.

(Dis cus sões pa ra le las.)

O SR. PRESIDENTE (Gil ber to Mes tri nho) (Fa -
zen do soar a cam pa i nha.) – Eu gos ta ria que man ti -
vés se mos, nes te Con se lho de Éti ca e De co ro Par la -
men tar, o mí ni mo de éti ca, para que os tra ba lhos se
fi zes sem nor mal men te.











O SR. PRESIDENTE (Gil ber to Mes tri nho) –
Está en cer ra da a re u nião e de sig na da a Co mis são. (Le van ta-se a re u nião às 11h7min.)



Ata da 86ª Ses são não De li be ra ti va
em 6 de agos to de 2001

3ª Ses são Le gis la ti va Ordi ná ria da 51ª Le gis la tu ra

Pre si dên cia dos Srs. Anto nio Car los Va la da res e Mo za ril do Ca val can ti

{(Ini cia-se a ses são às 14 ho ras e 30
mi nu tos.)

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Ha ven do nú me ro re gi men tal, de cla ro aber ta a
ses são.

Sob a pro te ção de Deus, ini ci a mos os nos sos
tra ba lhos.

O Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za -
ril do Ca val can ti, pro ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

MENSAGENS

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Res ti tu in do au tó gra fos de pro je tos

de lei san ci o na dos:

– Nº 167, de 2001 (nº 695/2001, na ori gem), de
29 de ju nho úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 49, de 2001-Com ple met nar (nº
195/2001-Com ple men tar, na Casa de ori gem), de ini -
ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca, que ins ti tui con tri -
bu i ções so ci a is, au to ri za cré di tos de com ple men tos
de atu a li za ção mo ne tá ria em con tas vin cu la das do
Fun do de Ga ran tia do Tem po de Ser vi ço – FGTS e dá
ou tras pro vi dên ci as, san ci o na do e trans for ma do na
Lei Com ple men tar nº 110, de 29 de ju nho de 2001.

– Nº 168, de 2001 (nº 701/2001, na ori gem), de 29 
de ju nho úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to de Lei
nº 7, de 2001-CN, que abre ao Orça men to Fis cal da
União, em fa vor do Mi nis té rio da De fe sa, cré di to es pe ci -
al no va lor de qua tro mi lhões, tre zen tos e qua tro mil re a -
is, para os fins que es pe ci fi ca, san ci o na do e trans for ma -
do na Lei nº 10.245, de 29 de ju nho de 2001.

– Nº 169, de 2001 (nº 705/2001, na ori gem), de
2 de ju lho úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to de
Lei da Câ ma ra nº 97, de 2000 (nº 110/95, na Casa de
ori gem), que acres cen ta pa rá gra fo úni co ao art. 4º e
dá nova re da ção ao § 3º do art. 8º da Lei nº 8.171, de
17 de ja ne i ro de 1991, que dis põe so bre a po lí ti ca
agrí co la, san ci o na do e trans for ma do na Lei nº
10.246, de 2 de ju lho de 2001.

– Nº 170, de 2001 (nº 728/2001, na ori gem), de
9 de ju lho úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to de
Lei da Câ ma ra nº 8, de 2001 (nº 2.429/2000, na Casa
de ori gem), que ins ti tui o Dia da Te le vi são, san ci o na do e 
trans for ma do na Lei nº 10.255, de 9 de ju lho de 2001.

– Nº 171, de 2001 (nº 711/2001, na ori gem), de
4 de ju lho úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to de
Lei nº 13, de 2001-CN, que abre ao Orça men to Fis cal
da União, em fa vor do Mi nis té rio dos Trans por tes, cré -
di to su ple men tar no va lor de cen to e oi ten ta mi lhões
de re a is, para re for ço de do ta ções con sig na das no or -
ça men to vi gen te, san ci o na do e trans for ma do na Lei
nº 10.247, de 4 de ju lho de 2001.

– Nº 172, de 2001 (nº 712/2001, na ori gem), de
4 de ju lho úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to de
Lei nº 14, de 2001-CN, que abre aos Orça men tos Fis -
cal e da Se gu ri da de So ci al da União, em fa vor de di -
ver sos ór gãos dos Po de res Le gis la ti vo, Ju di ciá rio,
Exe cu ti vo e do Mi nis té rio Pú bli co da União, cré di to
su ple men tar no va lor glo bal de se is cen tos e oi ten ta e
seis mi lhões, cen to e qua ren ta mil e no ven ta e cin co
re a is, para re for ço de do ta ções con sig na das nos or -
ça men tos vi gen tes, san ci o na do e trans for ma do na
Lei nº 10.248, de 4 de ju lho de 2001.

– Nº 173, de 2001 (nº 713/2001, na ori gem), de
4 de ju lho úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to de
Lei nº 15, de 2001-CN, que abre ao Orça men to Fis cal
da União, em fa vor do Mi nis té rio da De fe sa, cré di to
su ple men tar no va lor de du zen tos e vin te e cin co mi -
lhões, qui nhen tos e trin ta e oito mil, no ve cen tos e cin -
qüen ta re a is, para re for ço de do ta ções con sig na das
no or ça men to vi gen te, san ci o na do e trans for ma do na
Lei nº 10.249, de 4 de ju lho de 2001.

– Nº 174, de 2001 (nº 714/2001, na ori gem), de
4 de ju lho úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to de
Lei nº 16, de 2001-CN, que abre ao Orça men to Fis cal
União, em fa vor do Mi nis té rio das Co mu ni ca ções, cré -
di to es pe ci al no va lor de du zen tos e trin ta e nove mi -
lhões e cin qüen ta mil re a is, para os fins que es pe ci fi -
ca, san ci o na do e trans for ma do na Lei nº 10.250, de 4
de ju lho de 2001.

– Nº 175, de 2001 (nº 715/2001, na ori gem), de 4
de ju lho úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to de Lei
nº 19, de 2001-CN, que abre ao Orça men to Fis cal da
União, em fa vor do Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal,



cré di to es pe ci al no va lor de se te cen tos e se ten ta mi -
lhões de re a is, para os fins que es pe ci fi ca, san ci o na do e 
trans for ma do na Lei nº 10.251, de 4 de ju lho de 2001.

– Nº 176, de 2001 (nº 716/2001, na ori gem), de
4 de ju lho úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to de
Lei nº 20, de 2001-CN, que abre ao Orça men to Fis cal
da União, em fa vor do Mi nis té rio das Re la ções Exte ri -
o res, cré di to su ple men tar no va lor de cin qüen ta e
nove mi lhões e qua ren ta e dois mil re a is, para re for ço
de do ta ções con sig na das no or ça men to vi gen te, san -
ci o na do e trans for ma do na Lei nº 10.252, de 4 de ju -
lho de 2001.

– Nº 177, de 2001 (nº 717/2001, na ori gem), de
4 de ju lho úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to de
Lei nº 23, de 2001-CN, que abre ao Orça men to Fis cal
da União cré di to su ple men tar no va lor de se ten ta e
um mi lhões, cen to e trin ta mil, cen to e no ven ta e oito
re a is, em fa vor do Mi nis té rio da Fa zen da, para re for ço 
de do ta ções con sig na das no vi gen te or ça men to, san -
ci o na do e trans for ma do na Lei nº 10.253, de 4 de ju -
lho de 2001.

– Nº 178, de 2001 (nº 718/2001, na ori gem), de
4 de ju lho úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to de
Lei nº 26, de 2001-CN, que abre ao Orça men to Fis cal
da União, em fa vor do Mi nis té rio do Espor te e Tu ris -
mo, cré di to su ple men tar no va lor de vin te e um mi -
lhões, tre zen tos e oi ten ta e seis mil re a is, para re for ço
de do ta ções con sig na das no vi gen te or ça men to, san -
ci o na do e trans for ma do na Lei nº 10.254, de 4 de ju -
lho de 2001.

– Nº 179, de 2001 (nº 727/2001, na ori gem), de
6 de ju lho úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to de
Lei da Câ ma ra nº 46, de 2001-Com ple men tar (nº
177/2001-Com ple men tar, na Casa de ori gem), que
dis põe so bre o Fun do de Com ba te e Erra di ca ção da
Po bre za, na for ma pre vis ta nos ar ti gos 79, 80 e 81 do
Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as,
san ci o na do e trans for ma do na Lei Com ple men tar nº
111, de 6 de ju lho de 2001.

– Nº 180, de 2001 (nº 731/2001, na ori gem), de
11 de ju lho úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 45, de 2001 (nº 4.210/2001, na
Casa de ori gem), de ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú -
bli ca, que al te ra o art. 295 do De cre to-Lei nº 3.689, de
3 de ou tu bro de 1941 – Có di go de Pro ces so Pe nal,
que tra ta de pri são es pe ci al, san ci o na do e trans for -
ma do na Lei nº 10.258, de 11 de ju lho de 2001.

– Nº 181, de 2001 (nº 735/2001, na ori gem), de
12 de ju lho úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 52, de 2001 (nº 3.999/2001, na
Casa de ori gem), de ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú -
bli ca, que dis põe so bre a ins ti tu i ção dos Ju i za dos
Espe ci a is Cí ve is e Cri mi na is no âm bi to da Jus ti ça Fe -
de ral, san ci o na do e trans for ma do na Lei nº 10.259,
de 12 de ju lho de 2001.

– Nº 182, de 2001 (nº 736/2001, na ori gem), de
12 de ju lho úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to
de Lei de Con ver são nº 9, de 2001, que dis põe so bre
o Fun do de Fi nan ci a men to ao es tu dan te do Ensi no
Su pe ri or e dá ou tras pro vi dên ci as, san ci o na do e
trans for ma do na Lei nº 10.260, de 12 de ju lho de
2001.

– Nº 183, de 2001 (nº 737/2001, na ori gem), de
12 de ju lho úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 51, de 2001 (nº 3.639/2000, na
Casa de ori gem), de ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú -
bli ca, que des vin cu la, par ci al men te, no exer cí cio de
2001, a apli ca ção dos re cur sos de que tra tam os arts.
48, 49 e 50 da Lei nº 9.478, de 6 de agos to de 1997,
per ten cen tes à União, san ci o na do e trans for ma do na
Lei nº 10.261, de 12 de ju lho de 2001.

– Nº 184, de 2001 (nº 738/2001, na ori gem), de
12 de ju lho úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to
de Lei nº 11, de 2001-CN, que abre ao Orça men to
Fis cal da União, em fa vor do Mi nis té rio da Inte gra ção
Na ci o nal, cré di to su ple men tar no va lor de cin qüen ta
mi lhões de re a is, para re for ço de do ta ções cons tan -
tes do or ça men to vi gen te, san ci o na do e trans for ma do 
na Lei nº 10.262, de 12 de ju lho de 2001.

– Nº 185, de 2001 (nº 739/2001, na ori gem), de 12 
de ju lho úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to de Lei
nº 11-A, de 2001-CN, que abre ao Orça men to Fis cal da
União, em fa vor do Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal,
cré di to es pe ci al no va lor de vin te mi lhões de re a is, para
os fins que es pe ci fi ca, san ci o na do e trans for ma do na
Lei nº 10.263, de 12 de ju lho de 2001.

– Nº 186, de 2001 (nº 742/2001, na ori gem), de
16 de ju lho úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to
de Lei do Se na do nº 491, de 1999 (nº 2.556/2000, na
Câ ma ra dos De pu ta dos), de au to ria do Se na dor Pe -
dro Piva, que acres cen ta in ci so e pa rá gra fos ao art.
56 da Lei nº 9.615, de 24 de mar ço de 1998, que ins ti -
tui nor mas ge ra is so bre des por to, san ci o na do e trans -
for ma do na Lei nº 10.264, de 16 de ju lho de 2001.

– Nº 187, de 2001 (nº 751/2001, na ori gem), de
19 de ju lho úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to
de Lei nº 16-B, de 2000-CN, que in clui pro gra ma e al -
te ra ações do Pla no Plu ri a nu al para o pe río do
2000/2003, san ci o na do e trans for ma do na Lei nº
10.265, de 19 de ju lho de 2001.

OFÍCIO

DO MINISTRO DE ESTADO DO
DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA

E COMÉRCIO EXTERIOR

Nº 45/2001, de 18 do cor ren te, en ca mi nhan do
as in for ma ções em res pos ta ao Re que ri men to nº 270, 
de 2001, de au to ria do Se na dor Osmar Dias.



As in for ma ções fo ram en ca mi nha das,
em có pia, ao Re que ren te.

O Re que ri men to vai ao Arqui vo. 

AVISO

DO PRESIDENTE DO
 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

– Nº 2.879/2001, de 27 de ju nho úl ti mo, en ca mi -
nhan do có pia da De ci são nº 386, de 2001 (Ple ná rio),
bem como dos res pec ti vos Re la tó rio e Voto que a fun da -
men tam (TC 002.569/2001-9), em res pos ta ao Re que ri -
men to nº 42, de 2001, do Se na dor Re nan Ca lhe i ros.

As in for ma ções fo ram en ca mi nha das,
em có pia, ao Re que ren te. 

O Re que ri men to vai ao Arqui vo. 

PARECERES

PARECER Nº 719, DE 2001

Da Co mis são de Cons ti tu i ção, jus ti -
ça e Ci da da nia, ao Pro je to de Lei do Se -
na do nº 56, de 1999, de au to ria do Se na -
dor Lú cio Alcân ta ra, que ”acres cen ta ar -
ti go à Lei nº 9.504, de 30 de se tem bro de
1997, dis pon do so bre a pro pa gan da ele i -
to ral para os car gos de Vice-Pre si den te,
Vice-Go ver na dor, Vice-Pre fe i to e Su plen -
te de Se na dor e dá ou tras pro vi dên ci as“.

Re la tor: Se na dor José Fo ga ça
Sob exa me o Pro je to de Lei do Se na do nº 56, de

1999, de au to ria do nó bre Se na dor Lú cio Alcân ta ra,
que tem por ob je ti vo acres cen tar dis po si ti vo à Lei
9.504 de 1997, com vis tas a exi gir que a pro pa gan da
ele i to ral para os car gos de Che fes de Exe cu ti vo e de
Se na dor faça tam bém re fe rên cia aos can di da tos a
Vice-Pre si den te, Vice-Go ver na dor, Vice-Pre fe i to e
aos su plen tes de Se na dor.

Esta be le ce, ain da, san ção, sob a for ma de pena 
de mul ta (mil a dez mil UFIR), pela inob ser vân cia da
re fe ri da exi gên cia.

Na sua jus ti fi ca ção, o ilus tre au tor da pro pos ta
res sal ta a ne ces si da de de se pre en cher la cu na exis -
ten te na le gis la ção ele i to ral, pre ju di ci al ao ple no exer -
cí cio do di re i to de voto, pois, no mais das ve zes, fica o
ele i tor sem sa ber os no mes dos can di da tos a Vice e a
su plen tes, que, em gran de par te, não são ci ta dos nas
cam pa nhas. Ocor re fre qüen te men te que, em ra zão
da va cân cia dos car gos, al guns vi ces de che fes de
Exe cu ti vo ou su plen tes de Se na dor as su mem a con -
di ção de ti tu la res sem que os ele i to res não sa i bam

se quer de quem se tra tam. Daí a im por tân cia de se
cri ar exi gên cia le gal para que seus no mes se jam
men ci o na dos por oca sião da cam pa nha ele i to ral.

Voto

O pro je to não apre sen ta óbi ces sob o pris ma ju -
rí di co e cons ti tu ci o nal. Antes, vem ao en con tro do
pro pó si to vi sa do pelo le gis la dor cons ti tu in te ao im -
plan tar, no Bra sil, o voto di re to, sím bo lo má xi mo da
de mo cra cia, que deve se tra du zir na ex pres são da
von ta de po pu lar de for ma cons ci en te e res pon sá vel.
Para tal, é im pres cin dí vel que nos sa le gis la ção ele i to -
ral seja do ta da de me ca nis mos que pos si bi li tem esse
exer cí cio da cons ciên cia ci da dã. Por tan to, con cor da -
mos ple na men te com o in ten to vi sa do pela ini ci a ti va
sob co men to, que aper fe i çoa o pro ces so ele i to ral na
me di da em que, ao obri gar se jam men ci o na dos os
no mes dos vi ces e dos su plen tes du ran te a cam pa -
nha ele i to ral, tor na pos sí vel ao ele i tor co nhe cer per fe -
i ta men te o per fil de to dos os pos tu lan tes aos car gos.

O apri mo ra men to da nos sa le gis la ção re fe ren te
ao pro ces so pó lí ti co re quer se jam to ma das me di das
que bus quem pro pi ci ar ma i or de sen vol vi men to da
edu ca ção e in for ma ção po lí ti ca. Enten de mos que a
pro po si ção con tri bui para esse mis ter, por aper fe i ço ar 
a qua li da de do voto, ga ran tin do, as sim, uma ele i ção
mais sa u dá vel e le van do a que os can di da tos a vi ces
e a su plen tes se in te res sem por apre sen tar pro pos tas 
co e ren tes e ho nes tas, com em pe nho em pro mo ver
uma cam pa nha com pro me ti da com prin cí pi os éti cos
ba se a dos na jus ti ça so ci al.

Ou tros sim, a obri ga to ri e da de de fa zer cons tar
os no mes ci ta dos po de rá le var os pos tu lan tes aos
car gos a es co lher seus vi ces ou su plen tes im bu í dos
de ma i or res pon sa bi li da de e se ri e da de, já que tal es -
co lha pas sa rá a ter gran de peso na op ção dos ele i to -
res por oca sião do su frá gio.

O dis po si ti vo que se pre ten de in se rir no pro je to
em aná li se, as sim, terá, se apro va do, o con dão de evi tar 
que os vi ces ou su plen tes ve nham a pos su ir uma cre di -
bi li da de fic tí cia, por te rem re ce bi do vo tos ape nas em
fun ção dos ti tu la res, já que os ele i to res mu i tas ve zes
não sa bem quem são eles ou o que re al men te pre ten -
dem, por não te rem tido seus no mes di vul ga dos na oca -
sião da cam pa nha. So mos, por tan to, pela apro va ção do 
Pro je to de Lei do Se na do nº 56, de l999.

Sala das Co mis sões,  20 de ju nho de 2001. –
Ber nar do Ca bral, Pre si den te – José Fo ga ça, Re la -
tor – Lú cio Alcân ta ra, Au tor – Fra ce li no Pe re i ra –
Álva ro Dias – Ma ria do Car mo Alves – Bel lo Par ga
– João Alber to – Anto nio Car los Jú ni or – Iris Re -
zen de – Ger son Ca ma ta _Se bas tião Ro cha – Ma -
gui to Vi le la.





PARECER Nº 720, DE 2001
(Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia)

So bre o Pro je to de Lei do Se na do nº
135, de 1999, de au to ria da Se na do ra Ma -
ri na Sil va, que al te ra os arts. 240 e 241 da 
Lei nº 8.069, de 13 de ju lho de 1990 –
Esta tu to da Cri an ça e do Ado les cen te.

Re la to ra: Se na do ra Ma ria do Car mo Alves

I – Re la tó rio

Vem a exa me a pro po si ção su pra iden ti fi ca -
da, de au to ria par la men tar nes te Se na do Fe de ral,
pela qual se pre ten de a al te ra ção de dois ti pos pe -
na is cons tan tes do Esta tu to da Cri an ça e do Ado -
les cen te.

A pri me i ra al te ra ção, fe i ta so bre o tipo do art.
240, am plia a con du ta tí pi ca da atu al “pro du zir ou di ri -
gir re pre sen ta ção te a tral, te le vi si va, ou pe lí cu la ci ne -
ma to grá fi ca, para pro du zir ou di ri gir re pre sen ta ção te -
a tral, te le vi si va, ci na ma to grá fi ca,  ati vi da de fo to grá fi -
ca ou de qual quer ou tro meio vi su al, uti li zan do-se de
ado les cen tes em cena de sexo ex plí ci to ou si mu la do”.
A par te fi nal tam bém fi cou al te ra da, já que a re da ção
ori gi nal pre vê, como qua li fi ca do ra do tipo, cena de
sexo ex plí ci to ou por no grá fi ca.

Tam bém, ain da nes se dis po si ti vo, é es pe ci al -
men te agra va da a pena se o cri me é co me ti do uti li -
zan do-se de cri an ça, o que re pre sen ta ino va ção so -
bre a re da ção ori gi nal.

A se gun da al te ra ção in ci de so bre o art. 241,
em que a mu dan ça do tipo é mais con tun den te.
Absor vi da em par te pela al te ra ção per pe tra da no
art. 240, a des cri ção pe nal pas sa de ”fo to gra far ou
pu bli car cena de sexo ex plí ci to ou por no grá fi ca en -
vol ven do cri an ça ou ado les cen te“ para apre sen tar,
ven der, for ne cer di vul gar, em qual quer meio de co -
mu ni ca ção, cena de sexo ex plí ci to ou si mu la do en -
vol ven do ado les cen te“. Aqui tam bém há agra van te
es pe cí fi ca para o uso de cri an ça.

A pro po si ção foi apre sen ta da a esta Casa em 16 
de mar ço de 1999 e, em 21 de maio des te ano, dis tri -
bu í da a esta re la to ra.

Não há emen das a apre ci ar.

É o re la tó rio.

II – Pa re cer

A ma té ria pe nal é de com pe tên cia le gis la ti va pri -
va ti va da União, na dic ção do art. 22, I, da Cons ti tu i -
ção Fe de ral.

A mes ma Cons ti tu i ção Fe de ral, no art. 227, § 4º, 
de ter mi na que a lei pu ni rá se ve ra men te o abu so, a vi -
o lên cia e a ex plo ra ção se xu al da cri an ça e do ado les -
cen te, além de, no ca put des se dis po si ti vo, de ter mi -
nar à so ci e da de e ao Esta do que as se gu re, com ab -
so lu ta pri o ri da de, o di re i to à dig ni da de e ao res pe i to
da cri an ça e do ado les cen te, de for ma a co lo cá-los a
sal vo de toda for ma de, ex plo ra ção e vi o lên cia.

Por fim, a Car ta da Re pú bli ca, ao re gu lar a co -
mu ni ca ção so ci al,  im põe que a lei fe de ral es ta be le ça
me i os le ga is para co i bir a no ci vi da de à sa ú de, in clu si -
ve mo ral, das pes so as e da fa mí lia (CF, art. 220, § 3º
II, in fine) e, no art. 221, IV, man da que a pro du ção e a 
pro gra ma ção das emis so ras de rá dio e te le vi são
aten dam aos prin cí pi os do res pe i to aos va lo res éti cos 
e so ci a is da pes soa e da fa mí lia.

Tudo de mons tra a ab so lu ta cons ti tu ci o na li da de,
for mal e ma te ri al, do Pro je to de Lei do Se na do nº  135,
de 1999, que ora te mos sob aná li se.

A téc ni ca le gis la ti va, in clu si ve a téc ni ca le gis la ti -
va pe nal, é sa tis fa tó ria e não exi ge re pa ros.

Por con ta dis so, so mos pela apro va ção do Pro -
je to de Lei do Se na do nº  135, de 1999, nes ta Co mis -
são.

Sala da Co mis são, 20 de ju nho de 2001. –
Ber nar do Ca bral, Pre si den te –  Ma ria do Car mo
Alves, Re la to ra – Lú cio Alcân ta ra – João Alber to
–  Fran ce li no Pe re i ra –  Anto nio Car los Jú ni or – 
Ger son Ca ma ta – Pa u lo Har tung – Bel lo Par ga – 
José Agri pi no – Álva ro Dias – Ro meu Tuma –
José Fo ga ça.



LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONS TI TU I ÇÃO DA
 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRA SIL

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

22. Com pe te pri va ti va men te à União le gis lar so -
bre:

I – di re i to ci vil, co mer ci al, pe nal, pro ces su al, ele -
i to ral, agrá rio, ma rí ti mo, ae ro náu ti co, es pa ci al e do
tra ba lho;

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

Art. 220. A ma ni fes ta ção do pen sa men to, a cri a -
ção, a ex pres são e a in for ma ção, sob qual quer for ma,
pro ces so ou ve í cu lo não so fre rão qual quer res tri ção,
ob ser va do o dis pos to nes ta Cons ti tu i ção.
....................................................................................

§ 3º – Com pe te à lei fe de ral:
....................................................................................

II – es ta be le cer os me i os le ga is que ga ran tam à
pes soa e à fa mí lia a pos si bi li da de de se de fen de rem
de pro gra mas ou pro gra ma ções de rá dio e te le vi são



que con tra ri em o dis pos to no art. 221, bem como da
pro pa gan da de pro du tos, prá ti cas e ser vi ços que pos -
sam ser no ci vos à sa ú de e ao meio am bi en te.
....................................................................................

Art. 221. A pro du ção e a pro gra ma ção das emis -
so ras de rá dio e te le vi são aten de rão aos se guin tes
prin cí pi os:
....................................................................................

IV – res pe i to aos va lo res éti cos e so ci a is da pes -
soa e da fa mí lia.
....................................................................................

Art. 227. E de ver da fa mí lia, da so ci e da de e do
Esta do as se gu rar à cri an ça e ao ado les cen te, com
ab so lu ta pri o ri da de, o di re i to à vida, à sa ú de, à ali -
men ta ção, à edu ca ção, ao la zer, à pro fis si o na li za ção,
à cul tu ra, à dig ni da de, ao res pe i to, à li ber da de e à
con vi vên cia fa mi li ar e co mu ni tá ria, além de co lo cá-los 
a sal vo de toda for ma de ne gli gên cia, dis cri mi na ção,
ex plo ra ção, vi o lên cia, cru el da de e opres são.
....................................................................................

§ 4º –  A lei pu ni rá se ve ra men te o abu so, a vi o -
lên cia e a ex plo ra ção se xu al da cri an ça e do ado les -
cen te.

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

LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990.

Dis põe so bre o Esta tu to da Cri an ça e 
do Ado les cen te e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 240. Pro du zir ou di ri gir re pre sen ta ção te a -

tral, te le vi si va ou pe lí cu la ci ne ma to grá fi ca, uti li zan -
do-se de cri an ça ou ado les cen te em cena de sexo ex -
plí ci to ou por no grá fi ca:

Pena – re clu são de um a qua tro anos, e mul ta.
Pa rá gra fo úni co. Incor re na mes ma pena quem,

nas con di ções re fe ri das nes te ar ti go, con tra ce na com 
cri an ça ou ado les cen te.

Art. 241. Fo to gra far ou pu bli car cena de sexo ex -
plí ci to ou por no grá fi ca en vol ven do cri an ça ou ado les -
cen te:

Pena – re clu são de um a qua tro anos.
....................................................................................

PARECER Nº 721,DE 2001

Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia, so bre o Pro je to de Lei do
Se na do nº 306, de 1999, de au to ria do Se -
na dor Lú cio Alcân ta ra que ”al te ra o art.
44 do De cre to-Lei nº 2.848, de 7 de de -
zem bro de 1940 – Có di go Pe nal, para per -

mi tir que as pe nas res tri ti vas de di re i to
pos sam ser apli ca das di re ta men te“.

Re la tor: Se na dor Ber nar do Ca bral
Re la tor ad hoc: Se na dor José Edu ar do Du tra

I – Re la tó rio

Vem a esta Co mis são, para exa me e de ci são
ter mi na ti va, o Pro je to de Lei do Se na do nº 306, de
1999, de au to ria do Se na dor Lú cio Alcân ta ra. A pro -
pos ta al te ra o art. 44 do Có di go Pe nal, para per mi tir
que pe nas res tri ti vas de di re i to pos sam ser apli ca das
di re ta men te e não mais ape nas em subs ti tu i ção às
pe nas tra di ci o na is.

Em sua jus ti fi ca ção, o ilus tre au tor lem bra a fa -
lên cia das pe nas pri si o na is tra di ci o na is e sua ina de -
qua ção ao ob je ti vo ma i or de res so ci a li za ção dos con -
de na dos.

Não fo ram apre sen ta das emen das no pra zo re -
gi men tal.

É o re la tó rio.

II – Pre li mi na res

Con for me o Re gi men to Inter no do Se na do Fe -
de ral (art. 101, I), cabe a esta Co mis são opi nar so bre
a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e re gi men ta li da de
das ma té ri as que lhe são sub me ti das.

Qu an to à cons ti tu ci o na li da de, note-se que a pro -
po si ção dis põe so bre Di re i to Pe nal, que é ma té ria de
com pe tên cia pri va ti va da União (Cons ti tu i ção Fe de ral,
art. 22, I). Por ou tro lado, ine xis te vi cio de ini ci a ti va.

A pro po si ção en con tra-se de acor do com os
prin cí pi os ge ra is do Di re i to e com a or ga ni za ção das
nor mas ju rí di cas na ci o na is, aten den do ao cri té rio de
ju ri di ci da de.

Fi cam, as sim, aten di dos os re qui si tos pre li mi na -
res me re ce do res da aten ção des ta Co mis são.

III – Mé ri to

Sob a égi de do mo der no Esta do de Di re i to, já
não se ad mi te a an ti ga vi são da pena como uma ex -
pres são da vin gan ça do Esta do ou da so ci e da de. A
pena é o me ca nis mo uti li za do pelo Esta do para lo grar
a pa ci fi ca ção so ci al, ao mes mo tem po que bus ca a
res so ci a li za ção do cri mi no so.

Nes se sen ti do, as pe nas res tri ti vas de di re i to,
pre vis tas no Có di go Pe nal des de a re for ma de sua
Par te Ge ral em 1984, são ab so lu ta men te ins tru men -
ta is, já que os con de na dos a es sas pe nas es ca pam
às ar ma di lhas que são as pri sões e pre sí di os, ver da -
de i ras uni ver si da des do cri me. Infe liz men te, em bo ra o 



art. 44 do Có di go Pe nal de cla re que es sas pe nas são
au tô no mas, res trin ge seu uso aos ca sos que enu me -
ra, sem pre em subs ti tu i ção a uma pena pri si o nal.

O pro je to em exa me vem pre ci sa men te afas tar
essa res tri ção, per mi tin do que as pe nas res tri ti vas de
di re i to se jam apli ca das in de pen den te men te das pe -
nas pri si o na is. Des sa ma ne i ra, o juiz pas sa a dis por
de mais fle xi bi li da de na apli ca ção da lei pe nal no caso 
con cre to, ade quan do a pena às con di ções pe cu li a res
de cada con de na do. A ini ci a ti va é, por tan to, me ri tó ria.

Ten do em vis ta es sas con si de ra ções, o voto é
pela apro va ção do PLS nº 306 de 1999.

Sala das re u niões, 20 de ju nho de 2001. – Ber -

nar do Ca bral, Pre si den te – José Edu ar do Du tra,
Re la tor (ad hoc) – Lú cio Alcân ta ra (Au tor) –
Osmar Dias – Jef fer son Pé res – Se bas tião Ro -
cha – Ger son Ca ma ta – Ma ria do Car mo Alves –
Edu ar do Su plicy – Pa u lo Har tung (sem voto) –
José Agri pi no – Nilo Te i xe i ra Cam pos – Bel lo
Par ga – Anto nio Car los Jú ni or.



LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONS TI TU I ÇÃO DA 
REPÚBLICA FE DE RA TI VA DO BRA SIL 

....................................................................................
Art. 22. Com pe te pri va ti va men te à União le gis lar 

so bre:
I – di re i to ci vil, co mer ci al, pe nal, pro ces su al, ele -

i to ral, agrá rio, ma rí ti mo, ae ro náu ti co, es pa ci al e do
tra ba lho;
....................................................................................

PARECER Nº 722, DE 2001

Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia, ao Pro je to de Lei do Se -
na do nº 91, de 2000, de au to ria do Se na -
dor Álva ro Dias, que dis põe so bre a di -
vul ga ção em Diá rio Ofi ci al do re la tó rio do
re gis tra dor de da dos de vôo (ca i xa-pre ta) 
de avião aci den ta do.

Re la tor: Se na dor José Edu ar do Du tra

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça 
e Ci da da nia, para apre ci a ção em ca rá ter ter mi na ti vo,
o Pro je to de Lei do Se na do nº 91, de 2000, que visa a
tor nar obri ga tó ria a di vul ga ção, em Diá rio Ofi ci al, do
re la tó rio do re gis tra dor de da dos de vôo (ca i xa-pre ta)
de avião aci den ta do. De acor do com a pro po si ção, a
pu bli ca ção deve ser efe tu a da no pra zo de quin ze
dias, a con tar da data da le i tu ra ofi ci al do re la tó rio.

Ao jus ti fi car sua pro pos ta, o au tor con si de ra que 
a ma i or pu bli ci da de das in for ma ções se re fle ti ria po si -
ti va men te na re du ção dos aci den tes e no grau de con -
fi an ça que os usuá ri os de po si tam nos trans por tes aé -
re os.

O pro je to não re ce beu emen das no pra zo re gi -
men tal.

II – Aná li se

A ini ci a ti va do Se na dor Álva ro Dias de mons tra
sua pre o cu pa ção com a se gu ran ça dos nos sos ser vi -
ços de trans por te aé reo e, so bre tu do, sua con vic ção
na trans pa rên cia dos pro ce di men tos como for ma de
as se gu rar o ri gor das in ves ti ga ções.

A par de con cor dar com a opi nião do no bre Se -
na dor, acre di ta mos que a pu bli ci da de das in for ma -
ções so bre as ca u sas dos aci den tes pode ter re per -
cus são fa vo rá vel, tam bém, so bre a tran qüi li da de da
po pu la ção, na me di da em que lhe ofe re ce a pers pec -
ti va de que pro vi dên ci as efe ti vas se rão ado ta das em
cur to pra zo.

Nes se sen ti do, apo i a mos a sua pro pos ta de to -
mar obri ga tó ria a di vul ga ção, no Diá rio Ofi ci al, das
in for ma ções con ti das nos re la tó ri os das ca i xas-pre -
tas dos aviões ci vis aci den ta dos, des de que haja o
en cer ra men to das in ves ti ga ções ofi ci a is.

Obser va mos, con tu do, que, no caso das ope ra -
ções mi li ta res, pode ha ver ne ces si da de de ma nu ten -
ção do si gi lo so bre tais da dos, por mo ti vo de se gu ran -
ça na ci o nal. Por essa ra zão, con si de ra mos que a di -
vul ga ção dos re la tó ri os deve se res trin gir à avi a ção
ci vil.

III – Voto

Em vis ta dos ar gu men tos ex pos tos, con clu í mos
pela Apro va ção do Pro je to de Lei do Se na do nº 91, de
2000, com a emen da que apre sen ta mos.

EMENDA Nº 1(CCJ)

Dê-se ao art. 1º do Pro je to de Lei do Se na do nº
91, de 2000, a se guin te re da ção:

”Art. 1º As con clu sões do re la tó rio do
re gis tra dor de da dos de vôo (ca i xa-pre ta) de 
ae ro na ve ci vil aci den ta da deve ser pu bli ca -
do no Diá rio Ofi ci al no pra zo de quin ze
dias, após o en cer ra men to da in ves ti ga ção
ofi ci al.

Sala da Co mis são, 8 de mar ço de 2001.

Ber nar do Ca bral, Pre si den te –  José Edu ar do
Du tra, Re la tor – Ma ri na Sil va –  Edu ar do Su plicy – 
José Agri pi no –  Nilo Te i xe i ra Cam pos –  Bel lo Par -
ga –  Anto nio Car los Jú ni or –  Fran ce li no Pe re i ra –  
Ger son Ca ma ta – Ma ria do Car mo Alves – Lú cio
Alcân ta ra –  Se bas tião Ro cha - Jéf fer son Pé res
(abs ten ção) –  Ro me ro Jucá –  Álva ro Dias (au tor).







TEXTO FINAL

Do Pro je to de Lei do Se na do nº 91, de 2000
Na Co mis são de Cons ti tu i ção

Jus ti ça e Ci da da nia que:

Dis põe so bre a di vul ga ção em Diá rio
Ofi ci al do re la tó rio do re gis tra dor de da dos
de vôo (ca i xa-pre ta) de avião aci den ta do.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º As con clu sões do re la tó rio do re gis tra dor
de da dos de vôo (ca i xa-pre ta) de ae ro na ve ci vil aci -
den ta da deve ser pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al no pra -
zo de quin ze dias, após o en cer ra men to da in ves ti ga -
ção ofi ci al. (NR)

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Sala da Co mis são, 20 de Ju nho de 2001. – Ber -
nar do Ca bral, Pre si den te.

PARECER Nº 723, DE 2001

Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia, so bre o Pro je to de Lei do
Se na do nº 7, de 2001, de au to ria da Se na -
do ra Ma ria do Car mo Alves, que al te ra o
art. 69 da Lei nº 9.099, de 1995, que “dis -
põe so bre os Ju i za dos Espe ci a is Cí ve is e 
Cri mi na is e dá ou tras pro vi dên ci as”.

Re la tor: Se na dor Iris Re zen de

I – Re la tó rio

Tra ta-se do Pro je to de Lei do Se na do nº 7, de
2001, que pre ten de que o dis pos to na par te fi nal do
pa rá gra fo do art. 69 da Lei nº 9.099, de 1995, não se
apli que no caso de in dí ci os de cri me con tra a mu lher,
co me ti do por seu pró prio ma ri do ou ex-ma ri do, com -
pa nhe i ro ou ex-com pa nhe i ro, ou na mo ra do ou ex-na -
mo ra do.

No pra zo re gi men tal, não fo ram ofe re ci das
emen das ao Pro je to.

É o re la tó rio.

II – Aná li se

A vi o lên cia con tra as mu lhe res, que re fle te re la -
ções de po der his to ri ca men te de si gua is e as si mé tri -
cas en tre ho mens e mu lhe res, cons ti tui gra ve vi o la -
ção aos di re i tos hu ma nos e li mi ta o exer cí cio dos de -
ma is di re i tos fun da men ta is de que são ti tu la res as
mu lhe res.

De acor do com da dos do Ban co Inte ra me ri ca no
de De sen vol vi men to, uma em cada cin co mu lhe res
que fal tam ao ser vi ço o faz por ter so fri do agres sões
fí si cas (in Os di re i tos hu ma nos e as mu lhe res, Flá via
Pro ve so, 1998).

Pes qui sa re a li za da pela Hu man Rights Watch
re fe ren te à Vi o lên cia con tra a Mu lher no Bra sil, mos -
tra que, de cada 100 mu lhe res as sas si na das, 70 o
são no âm bi to de suas re la ções do més ti cas.

Ses sen ta e seis por cen to dos acu sa dos em ho -
mi cí di os con tra mu lhe res são seus par ce i ros (da dos
do Mo vi men to Na ci o nal de Di re i tos Hu ma nos).

Da dos da ONU de mons tram que a vi o lên cia do -
més ti ca é a prin ci pal ca u sa de le sões em mu lhe res
en tre 15 e 44 anos, no mun do.

Dis põe o ca put do art. 69 da Lei nº 9.099, de
1995, que “a au to ri da de po li ci al que to mar co nhe ci -
men to da ocor rên cia la vra rá ter mo cir cuns tan ci a do e
o en ca mi nha rá ime di a ta men te ao Ju i za do, com o au -
tor do fato e a ví ti ma, pro vi den ci an do-se as re qui si -
ções dos exa mes pe ri ci a is ne ces sá ri os.”

O seu pa rá gra fo úni co de ter mi na que “ao au tor
do fato que, após a la vra tu ra do ter mo, for ime di a ta -
men te en ca mi nha do ao Ju i za do ou as su mir o com -
pro mis so de a ele com pa re cer, não se im po rá pri são
em fla gran te, nem se exi gi rá fi an ça”.

A par te fi nal a que se re fe re o pre sen te Pro je to
de Lei é a que de ter mi na “não se im po rá pri são em
fla gran te, nem se exi gir fi an ça.”



Assim, de acor do com a pro po si ção, tal par te fi -
nal não se po de rá apli car se tra tar-se de in dí ci os de
cri me con tra mu lher, co me ti do por seu pró prio ma ri do
ou ex-ma ri do, com pa nhe i ro ou ex-com pa nhe i ro, ou
na mo ra do ou ex-na mo ra do.

De acor do com da dos di vul ga dos pela mí dia, os
Ju i za dos Espe ci a is Cri mi na is têm-se mos tra do ine fi -
ci en tes para pro te ger as mu lhe res con tra agres sões
pra ti ca das pe los seus pró pri os ou ex-com pa nhe i ros,
ma ri dos ou na mo ra dos. Apro ve i tan do-se da pri va ci -
da de do am bi en te do més ti co ou da fa ci li da de de
aces so a esse meio, es ses in di ví du os têm pra ti ca do
cri mes con tra a vida da sua pró pria mu lher ou ex-mu -
lher.

Este Pro je to ser ve para rom per a in vi si bi li da de
que aco ber ta essa gra ve vi o lên cia de que são ví ti mas
tan tas mu lhe res, re a fir man do os di re i tos hu ma nos
como ina li e ná ve is e in di vi sí ve is.

É pre ci so ob ser var que o pro ces so visa à con se -
cu ção de uma or dem ju rí di ca jus ta, li vre de for ma lis -
mo, mas do ta da de ele va do grau de fi de li da de aos
prin cí pi os cons ti tu ci o na is de pre va lên cia dos di re i tos
hu ma nos, ci da da nia e dig ni da de da pes soa hu ma na.

As de ci sões po li ci a is e ju di ci a is to ma das, ten do
em vis ta a vi o lên cia do més ti ca, não têm sor ti do efe i to
prá ti co de de fe sa da co mu ni da de fa mi li ar, di an te do
di re i to po si ti vo in ter no e in ter na ci o nal.

A Cons ti tu i ção Fe de ral pro cla ma que a fa mí lia é
a base da so ci e da de, tem es pe ci al pro te ção do Esta -
do, de acor do com o art. 226, ca put e § 8º.

A De cla ra ção Uni ver sal de Di re i tos Hu ma nos
pro cla ma os di re i tos de igual da de e ina li e na bi li da de a 
to dos os mem bros da fa mí lia hu ma na.

Entre tan to, a vi o lên cia no lar, ca rac te ri za da pelo 
se gre do, fal ta de pro vas e obs tá cu los so ci a is e ju rí di -
cos, re pug na e ul tra ja a dig ni da de hu ma na, ex clu in do
mu i tas mu lhe res de par ti ci pa rem dos be ne fí ci os de
uma con vi vên cia har mo ni o sa e pa cí fi ca.

O con tro le ju ris di ci o nal do cri me é as se gu ra do
pela an te po si ção de todo o sis te ma pro ces su al pe nal
en tre a pre ten são pu ni ti va e o di re i to de li ber da de,
acres ci da das ga ran ti as ine ren tes à de fe sa e ao de vi -

do pro ces so le gal. Con tu do, as con di ções de de fe sa
não po dem ser in com pa tí ve is com a ga ran tia cons ti tu -
ci o nal de di re i to à vida, à li ber da de, à igual da de e à
se gu ran ça.

A pre pon de rân cia do di re i to à li ber da de de sus -
pe i to de cri me con tra a pes soa da mu lher é in cons ti tu -
ci o nal, haja vis ta a ga ran tia su pra na ci o nal do prin cí -
pio da igual da de, em que os mais frá ge is pre ci sam
ser eqüi ta ti va men te for ta le ci dos e de fen di dos con tra
o abu so de con du tas cri mi no sas.

III – Voto

Isto pos to, opi na mos pela apro va ção des te Pro -
je to de Lei do Se na do nº  7, de 2001, jun ta men te com
a se guin te Emen da, que o aper fe i çoa quan to à efe ti vi -
da de da pro te ção con tra cri mes que ofen dam a pes -
soa da mu lher, do tan do a so ci e da de de ins tru men to
mais ágil para re a li za ção da jus ti ça, per mi tin do tra zer
re sul ta dos efe ti vos à pa ci fi ca ção das pes so as.

Emen da nº I – CCJ

Dê-se ao art. 1º do Pro je to de Lei do Se na do nº
7, de 2001, a se guin te re da ção:

”Art. 1º O art. 69, da Lei nº 9.099, de
1995, pas sa a vi go rar acres ci do do se guin te 
pa rá gra fo, re nu me ran do-se o pa rá gra fo úni -
co como § 1º:

”Art. 69. .................................................

§ 2º O dis pos to na par te fi nal do pa rá -
gra fo an te ri or não se apli ca no caso de in dí -
ci os de cri me con tra a pes soa da mu lher,
co me ti do por seu pró prio ma ri do ou ex-ma ri -
do, com pa nhe i ro ou ex com pa nhe i ro, ou na -
mo ra do ou ex-na mo ra do“

Sala da Co mis são, 20 de ju nho de 2001 – Ber -
nar do Ca bral, Pre si den te – Iris Re zen de, Re la tor –
Bel lo Par ga – Lú cio Alcân ta ra –  Osmar Dias – Jef -
fer son Pé res – Se bas tião Ro cha –  Ger son Ca ma ta 
– Ma ria do Car mo Alves (Au to ra) – Edu ar do Su -
plicy – Anto nio Car los Jú ni or – Nilo Te i xe i ra Cam -
pos – José Edu ar do Du tra – José Agri pi no – Pa u lo 
Har tung (Sem Voto).







TEXTO FINAL

Do Pro je to de Lei do Se na do nº 7, de 2001
Na Co mis são de Cons ti tu i ção

Jus ti ça e Ci da da nia que:

Alte ra o art. 69 da Lei nº 9.099, de
1995, que “dis põe so bre os Ju i za dos
Espe ci a is Cí ve is e Cri mi na is e dá ou tras
pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 69, da Lei nº 9.099, de 1995, pas sa

a vi go rar acres ci do do se guin te pa rá gra fo, re nu me -
ran do-se o pa rá gra fo úni co como § 1º:

“Art. 69. .................................................
§ 2º O dis pos to na par te fi nal do pa rá -

gra fo an te ri or não se apli ca no caso de in dí -
ci os de cri me con tra a pes soa da mu lher,
co me ti do por seu pró prio ma ri do ou ex-ma ri -
do, com pa nhe i ro ou ex-com pa nhe i ro, ou na -
mo ra do ou ex-na mo ra do." (NR)

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Sala da Co mis são, 20 de Ju nho de 2001. – Ber -
nar do Ca bral, Pre si den te.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONS TI TU I ÇÃO DA 
RE PÚ BLI CA FE DE RA TI VA DO BRASIL

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

CAPÍTULO VII
Da Fa mí lia, da Cri an ça, do Ado les cen te e do Ido so

Art. 226. A fa mí lia, base da so ci e da de, tem es -
pe ci al pro te ção do Esta do.
....................................................................................

§ 8º O Esta do as se gu ra rá a as sis tên cia à fa mí lia 
na pes soa de cada um dos que a in te gram, cri an do
me ca nis mos para co i bir a vi o lên cia no âm bi to de suas 
re la ções.
....................................................................................

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – O Expe di en te lido vai à pu bli ca ção. 

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca -
val can ti.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 407  DE 2001

Sr. Pre si den te,
Fa le ceu, on tem, em Ma na us, Plí nio Ra mos Co -

e lho que foi, em sua vida pú bli ca, De pu ta do Esta du al
Cons ti tu in te, De pu ta do Fe de ral, Go ver na dor por duas 
ve zes do Esta do do Ama zo nas, Advo ga do, Jor na lis ta
e Pro fes sor, ten do con tri bu í do sem pre, em cada car -
go que ocu pou, para o en gran de ci men to do Ama zo -
nas e do País, ra zão por que re que i ro, nos ter mos do
art. 218 do Re gi men to Inter no e de acor do com as tra -
di ções da Casa, as se guin tes ho me na gens:

a) in ser ção em ata de voto de pro fun -
do pe sar;

b) apre sen ta ção de con do lên ci as à fa -
mí lia e ao Esta do do Ama zo nas, à Assem -
bléia Le gis la ti va do Ama zo nas, à Aca de mia
Ama zo nen se de Le tras e à Ordem dos
Advo ga dos do Bra sil, Se ci o nal do Ama zo -
nas.

Sala das Ses sões, 6 de agos to de 2001.– Se -
na dor Ber nar do Ca bral.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Este re que ri men to de pen de de vo ta ção. No seu 
en ca mi nha men to po de rão fa zer uso da pa la vra os
Srs. Se na do res que o de se ja rem.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Con ce do a pa la vra a V. Exª.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM. Para
en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, é com pro fun da
tris te za que ocu po a tri bu na do Se na do para re gis trar
este in fa us to acon te ci men to.

A mor te de Plí nio Ra mos Co e lho, ocor ri da on tem
na ci da de de Ma na us, de i xa o nos so Esta do em po bre -
ci do de vi do à fi gu ra hu ma na e po lí ti ca que ele re pre sen -
tou, pri me i ra men te para uma mo ci da de mal sa í da dos
ban cos da Fa cul da de de Di re i to. Plí nio foi jor na lis ta dos
mais com pe ten tes, ad vo ga do mi li tan te. Ele geu-se De -
pu ta do Esta du al pela Assem bléia Le gis la ti va do Ama -
zo nas e, ali, à épo ca da re de mo cra ti za ção do País, foi
cons ti tu in te e mais tar de De pu ta do Fe de ral. 

Ele geu-se Go ver na dor numa cam pa nha em que 
não ha via se quer as mí ni mas con di ções fi nan ce i ras.
Ti nha ele, en tão, 35 anos. To dos nós o acom pa nha -
mos – uni ver si tá ri os, alu nos da Fa cul da de de Di re i to – 
numa cam pa nha que ti nha como lema ”O Tos tão Con -
tra o Mi lhão“. Plí nio con se guiu der ro tar uma oli gar quia



po lí ti ca que, ao lon go dos anos, vi nha to man do con ta
do nos so Esta do. Encon trou uma cir cuns tân cia al ta -
men te des fa vo rá vel, com o fun ci o na lis mo atra sa do, le -
pro sos na rua e ape nas – se o va lor fos se hoje atu a li -
za do – pou co mais de R$2 mil nos co fres pú bli cos.

Cri ou o que se cha mou Novo Ama zo nas. Sa -
ne ou as fi nan ças pú bli cas. A sua Lei nº 5 fi cou fa mo -
sa por que foi pos sí vel pa gar to dos os com pro mis sos 
e con fi ar na ju ven tu de que ele cha mou para os seus 
qua dros.

Ima gi ne, Sr. Pre si den te, que, aos 25 anos de
ida de, fui no me a do Che fe de Po lí cia do Esta do do
Ama zo nas a con vi te de Plí nio Co e lho. Aos 26 anos,
ele re pe tiu o con vi te, con vi dan do-me para ser Se -
cre tá rio do Inte ri or da Jus ti ça. Àque la al tu ra, tam -
bém fez ele Pre fe i to de Ma na us – a no me a ção era
fe i ta di re ta men te pelo Che fe do Exe cu ti vo – o en tão
jo vem as ses sor Gil ber to Mes tri nho, hoje Se na dor da 
Re pú bli ca, que aqui não se en con tra por que teve de 
com pa re cer à úl ti ma ho me na gem àque le nos so ami -
go, uma vez que não me pude des lo car. Falo, por -
tan to, em nome de nós dois, Sr. Pre si den te.

A ma triz po lí ti ca que me le vou até hoje às fun -
ções mais al tas ini ci ou-se com o Go ver na dor Plí nio
Co e lho. Sei que o Esta do do Ama zo nas di fi cil men te
terá ou tro Go ver na dor da sua es tir pe in te lec tu al e
mo ral. Além de ad vo ga do, es cri tor, tam bém era po e -
ta com vá ri as obras pu bli ca das. Plí nio de i xa, sem
dú vi da ne nhu ma, uma gran de sa u da de para o povo
ama zo nen se.

Por isso, Sr. Pre si den te, em meu nome e tam -
bém em nome do Se na dor Gil ber to Mes ti nho, so li ci -
to a V. Exª e aos meus emi nen tes pa res que apro -
vem este re que ri men to e que, na for ma re gi men tal,
a ho me na gem de pro fun do pe sar seja le va da à fa -
mí lia en lu ta da, à Assem bléia Le gis la ti va do Esta do
do Ama zo nas, ao Go ver no do Esta do do Ama zo nas
e à Aca de mia Ama zo nen se de Le tras, a fim de que,
um dia, os pes qui sa do res no tem que não pas sou
em bran co uma ho me na gem a quem tan to me re cia.

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar.

O SR. PRESIDENTE (Antô nio Car los Va la da -
res) – Con ce do a pa la vra a V. Exª para en ca mi nhar
a vo ta ção do re que ri men to de au to ria do no bre Se -
na dor Ber nar do Ca bral.

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC. Para en -
ca mi nhar a vo ta ção.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, ao ou vir a le i tu ra do re que ri men to do

Se na dor Ber nar do Ca bral, es tou to man do ciên cia do 
fa le ci men to de Plí nio Ra mos Co e lho. E não pos so
de i xar de cum prir o de ver de ma ni fes tar os mais for -
tes sen ti men tos de tris te za e de per da – não ape nas 
em ca rá ter pes so al, mas em nome de toda a Ban ca -
da do PMDB nes ta Casa.

Plí nio Ra mos Co e lho ocu pou qua se to das as
fun ções pú bli cas, no Esta do do Ama zo nas. Re -
cém-sa í do da Fa cul da de de Di re i to do Ama zo nas,
ele geu-se, em 1947, De pu ta do Cons ti tu in te da
Assem bléia Le gis la ti va do Ama zo nas, in te gran do-se 
a uma plêi a de de gran des ho mens pú bli cos, vul tos
da ma i or ex pres são po lí ti ca, como Ader son de Me -
ne ses, Arthur Vir gí lio Fi lho, Áu reo Mel lo, Abdul Sa -
yol de Sá Pe i xo to, Pa u lo Pin to Néri, Men don ça Jú ni -
or e ou tros tan tos ilus tres ama zo nen ses.

Foi essa ge ra ção lu mi no sa que ela bo rou a pri -
me i ra Cons ti tu i ção Esta du al ama zo nen se, após a
que da do re gi me di ta to ri al im plan ta do, em 10 de no -
vem bro de 1937, pelo en tão Pre si den te Ge tú lio Var -
gas.

Estu dei em Ma na us du ran te mu i to tem po, o
que me per mi tiu acom pa nhar a tra je tó ria des se
gran de ama zo nen se, nas ci do no Mu ni cí pio de Hu -
ma i tá, no rio Ma de i ra. Tive o pri vi lé gio de an te ver,
logo em seus pri me i ros pas sos, o fu tu ro pro mis sor
que o aguar da va, não ape nas no ge ne ro so âm bi to
de seu Ama zo nas, mas em toda a Re gião Nor te e
na cons tru ção da de mo cra cia no País.

Foi as sim que, em 1950, logo após a con clu -
são do seu man da to de De pu ta do Esta du al, Plí nio
Co e lho foi ele i to De pu ta do Fe de ral, ten do, na Câ ma -
ra e no Con gres so Na ci o nal, uma atu a ção das mais
des ta ca das. O pas so se guin te, em 1954, foi a pri me -
i ra ele i ção para Go ver na dor do Esta do do Ama zo -
nas, que lhe pro pi ci ou ino var toda a ad mi nis tra ção
da que le Esta do. 

O Se na dor Ber nar do Ca bral, com a sen si bi li -
da de de sem pre, si tu ou no tem po ins ti tu ci o nal e no
es pa ço po lí ti co a sua fi gu ra: Plí nio Co e lho foi o ho -
mem que ba niu os res quí ci os do ar bí trio e das oli -
gar qui as no seu Esta do, dan do-lhe ba ses mo der nas 
para, com a im plan ta ção pos te ri or da Zona Fran ca,
cri ar ba ses eco nô mi cas e so ci a is mais jus tas.

Sim, por que a fase de in dus tri a li za ção do Ama -
zo nas co me çou na sua pri me i ra ad mi nis tra ção, tão
vi to ri o sa que con se guiu ele ger seu su ces sor, nos so
hoje co le ga Gil ber to Mes tri nho – e, ao fi nal da ad mi -
nis tra ção de Mes tri nho, em 1962, foi ele i to Go ver na -



dor uma se gun da vez, já em meio aos tu mul tos ins ti -
tu ci o na is que pre ce de ram o gol pe mi li tar.

Cas sa do pelo re gi me ar bi trá rio, na me ta de da -
que le man da to, Plí nio Co e lho se viu im pe di do de
exer cer sua vo ca ção de ati vis ta da de mo cra cia. Vi -
veu tem pos de di fi cul da des fi nan ce i ras, por ser um
ho mem re co nhe ci da men te po bre, mes mo após
exer cer tan tas fun ções pú bli cas: De pu ta do Esta du al, 
De pu ta do Fe de ral, Go ver na dor do Ama zo nas por
duas ve zes. E, para so bre vi ver com a fa mí lia, exer -
ceu as ati vi da des de ad vo ga do, jor na lis ta, es cri tor e
po e ta, en tre ou tras.

O gran de ama zô ni da le gou um exem plo para
to dos os bra si le i ros, par ti cu lar men te os seus con ter -
râ ne os, pela pro bi da de, pela ma ne i ra com que se
con du ziu no exer cí cio das ati vi da des pú bli cas e tam -
bém nos car gos ele ti vos que o povo do Ama zo nas
lhe con fi ou.

Por tudo isso, Sr. Pre si den te, pelo co nhe ci men -
to pes so al que tive com Plí nio Co e lho e por sua im -
por tân cia para a ca u sa de mo crá ti ca no Bra sil, que ro 
ex pres sar, nes te mo men to, o mais sen ti do pe sar e a 
sa u da de que en lu tam não ape nas o Ama zo nas e
seu povo, mas to dos quan tos se guem a ban de i ra de 
li ber da de, pa tri o tis mo e res pe i to aos su pe ri o res in te -
res ses na ci o na is que Plí nio Co e lho sem pre des fral -
dou.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Con ce do a pa la vra ao pró xi mo ora dor ins cri to, 
Se na dor Jef fer son Pé res, do Esta do do Ama zo nas.

O SR. JEFFERSON PÉRES (Blo co/PDT – AM. 
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) 
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, aca bo de
subs cre ver o re que ri men to la vra do pelo Se na dor
Ber nar do Ca bral so li ci tan do voto de pro fun do pe sar
pelo fa le ci men to de Plí nio Ra mos Co e lho.

Plí nio Ra mos foi fi gu ra mar can te da po lí ti ca do
meu Esta do em me a dos do sé cu lo pas sa do, cons ti -
tu in te es ta du al em 1947, De pu ta do Fe de ral no iní cio 
dos anos 50 e Go ver na dor. Assu miu o Go ver no em
meio a pro fun da cri se ge ra da pelo atra so do fun ci o -
na lis mo e pela po bre za ge ne ra li za da no Esta do,
mas so er gueu as fi nan ças es ta du a is e pro mo veu
gran des re a li za ções. Qu a tro anos de po is, vol tou ao
Go ver no e teve seu man da to in ter rom pi do por for ça
do Ato Insti tu ci o nal nº 1.

Na re de mo cra ti za ção do País, can di da tou-se
al gu mas ve zes a car gos ele ti vos, mas não lo grou
êxi to. Aca bou aban do nan do as li des po lí ti cas.

Foi um dos mais aguer ri dos po lí ti cos da mi nha
ter ra, o que lhe va leu o ape li do ca ri nho so de Gan so
do Ca pi tó lio, por que, no iní cio da sua car re i ra, li -
gou-se às lu tas sin di ca is, um des te mi do de fen sor
das li ber da des pú bli cas e dos di re i tos dos tra ba lha -
do res.

Embo ra te nha tido tra je tó ria tão bri lhan te, aca -
bou in te i ra men te afas ta do da vida pú bli ca, de di can -
do-se à sua ati vi da de de ad vo ga do no foro de Ma -
na us. De di cou-se um pou co mais às Le tras. Era meu 
com pa nhe i ro e de Ber nar do Ca bral na Aca de mia
Ama zo nen se de Le tras.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, não
acres cen ta rei mais nada ao que já foi dito aqui pe los 
Se na do res Ber nar do Ca bral e Na bor Jú ni or. Entre -
tan to, não po de ria de i xar de as so ci ar-me a esse
voto de pe sar mais do que me re ci do em fa vor de
Plí nio Ra mos Co e lho.

Era o que ti nha a di zer.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Em vo ta ção o Re que ri men to n.º 407, de 2001, 
de au to ria do Se na dor Ber nar do Ca bral em ho me -
na gem ao ex-Go ver na dor do Esta do do Ama zo nas
Plí nio Ra mos Co e lho.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.

Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) - So bre a mesa, ofí ci os que se rão li dos pelo Sr.
1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca -
val can ti.

São li dos os se guin tes:

Ofí cio nº  50/01–PRESIDÊNCIA/CCJ

Bra sí lia, 20 de ju nho de 2001

Se nhor Pre si den te,
Em cum pri men to ao dis pos to no ar ti go 91, § 2º,

do Re gi men to Inter no des ta Casa, co mu ni co a Vos sa
Exce lên cia que, em Re u nião Ordi ná ria re a li za da nes -
ta data, esta Co mis são de li be rou pela apro va ção do
Pro je to de Lei do Se na do nº 56, de 1999, de au to ria
do Se na dor Lú cio Alcân ta ra, que ”Acres cen ta ar ti go à 
Lei nº  9.504, de 30 de se tem bro de 1997, dis pon do
so bre a pro pa gan da ele i to ral para os car gos de



Vice-Pre si den te, Vice- Go ver na dor, Vice-Pre fe i to e
Su plen te de Se na dor e dá ou tras pro vi dên ci as.

Apro ve i to a opor tu ni da de para re no var pro tes -
tos de es ti ma e con si de ra ção.

Cor di al men te, – Ber nar do Ca bral, Pre si den te
da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

Ofí cio nº 51/01 – PRESIDÊNCIA/CCJ

Bra sí lia, 20 de ju nho de 2001

Se nhor Pre si den te,
Em cum pri men to ao dis pos to no ar ti go 91, § 2º,

do Re gi men to Inter no des ta Casa, co mu ni co a Vos sa
Exce lên cia que, em Re u nião Ordi ná ria re a li za da nes -
ta data, esta Co mis são de li be rou pela apro va ção do
Pro je to de Lei do Se na do nº 135, de 1999, de au to ria
da Se na do ra Ma ri na Sil va, que “al te ra os arts. 240 e
241 da Lei 8.069, de 13 de ju lho de 1990 – Esta tu to da 
Cri an ça e do Ado les cen te”.

Apro ve i to a opor tu ni da de para re no var pro tes -
tos de es ti ma e con si de ra ção.

Cor di al men te, – Ber nar do Ca bral, Pre si den te
da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

Ofí cio nº 52/01–PRESIDÊNCIA/CCJ

Bra sí lia, 20 de ju nho de 2001

Se nhor Pre si den te,
Em cum pri men to ao dis pos to no ar ti go 91, § 2º,

do Re gi men to Inter no des ta Casa, co mu ni co a Vos sa
Exce lên cia que, em Re u nião Ordi ná ria re a li za da nes -
ta data, de li be rou pela apro va ção do Pro je to de Lei do 
Se na do nº 91, de 2000, de au to ria do Se na dor Álva ro
Dias, que “Dis põe so bre a di vul ga ção em Diá rio Ofi -
ci al do re la tó rio do re gis tra dor de da dos de vôo (ca i -
xa-pre ta) de avião aci den ta do“.

Apro ve i to a opor tu ni da de para es ti ma e con si -
de ra ção.

Cor di al men te, –  Ber nar do Ca bral, Pre si den te
da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

Ofí cio nº 53/01–PRESIDÊNCIA/CCJ

Bra sí lia, 20 de ju nho de 2001

Se nhor Pre si den te,
Em cum pri men to ao dis pos to no ar ti go 91, § 2º,

do Re gi men to Inter no des ta Casa, co mu ni co a Vos sa
Exce lên cia que, em Re u nião Ordi ná ria re a li za da nes -
ta data, esta Co mis são de li be rou pela apro va ção do
Pro je to de Lei do Se na do nº 7, de 2001, de au to ria da

Se na do ra Ma ria do Car mo Alvos, que “Alte ra o art. 69
da Lei nº  9.099, de 1995, que dis põe so bre os Ju i za -
dos Espe ci a is Cí ve is e Cri mi na is e dá ou tras pro vi -
dên ci as”.

Apro ve i to a opor tu ni da de para re no var pro tes -
tos de es ti ma e con si de ra ção.

Cor di al men te, – Ber nar do Ca bral, Pre si den te
da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

Ofí cio nº 54/01–PRESIDÊNCIA/CCJ

Bra sí lia, 20 de ju nho de 2001

Se nhor Pre si den te,
Em cum pri men to ao dis pos to no ar ti go 91, § 2º,

do Re gi men to Inter no des ta Casa, co mu ni co a Vos sa
Exce lên cia que, em Re u nião Ordi ná ria re a li za da nes -
ta data, esta Co mis são de li be rou pela apro va ção do
Pro je to de Lei do Se na do nº 306, de 1999, de au to ria
do Se na dor Lú cio Alcân ta ra, que “Alte ra o art. 44 do
De cre to-Lei nº 2.848, de 7 de de zem bro de 1940 –
Có di go Pe nal, para per mi tir que as pe nas res tri ti vas
de di re i to pos sam ser apli ca das di re ta men te.”

Apro ve i to a opor tu ni da de para re no var pro tes -
tos de es ti ma e con si de ra ção.

Cor di al men te, – Se na dor Ber nar do Ca bral,
Pre si den te da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Com re la ção aos ofí ci os li dos an te ri or men te,
a Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que está aber to 
o pra zo de cin co dias úte is para in ter po si ção de re -
cur so, por um dé ci mo da com po si ção da Casa para
que os Pro je tos de Lei do Se na do n.ºs 56, 135 e
306, de 1999; n.º 91, de 2000; e n.º 7, de 2001, cu -
jos pa re ce res fo ram li dos no Expe di en te, se jam
apre ci a dos pelo Ple ná rio, nos ter mos re gi men ta is.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – A Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que, uma 
vez fin do o pra zo fi xa do no pa rá gra fo úni co do art.
254 do Re gi men to Inter no, sem in ter po si ção do re -
cur so ali pre vis to, de ter mi nou o ar qui va men to de fi ni -
ti vo do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 78, de 1996 (nº
565/95, na Casa de ori gem), que al te ra o art. 19 da
Lei nº 1.533, de 31 de de zem bro de 1951.

Será fe i ta a de vi da co mu ni ca ção à Câ ma ra dos 
De pu ta dos.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – A Pre si dên cia re ce beu, do Ban co Cen tral do
Bra sil, o Ofí cio nº 1.975-4/2001, de 2 do cor ren te, en -



ca mi nhan do, nos ter mos do in ci so I do art. 39 da
Re so lu ção nº 78, de 1998, do Se na do Fe de ral, o
Bo le tim das Fi nan ças Esta du a is e Mu ni ci pa is, re la ti -
vo ao mês de maio de 2001, con ten do a po si ção do
en di vi da men to dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral, dos 
Mu ni cí pi os e suas res pec ti vas Au tar qui as, Fun da -
ções e Empre sas Esta ta is.

Infor ma, ain da, que com vis tas a aten der aos
ob je ti vos de trans pa rên cia e de am pla di vul ga ção, o
re fe ri do Bo le tim é en vi a do, men sal men te, por e-mail, 
para os Se na do res e dis po ni bi li za do, tam bém, no
site do Ban co Cen tral na in ter net.

O ex pe di en te, ane xa do ao pro ces sa do do Ofí -
cio nº S/22, de 2001, vai à Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – A Pre si dên cia re ce beu, do Ban co Cen tral do
Bra sil, o Ofí cio nº 1975.5/2001, na ori gem, de 2 do
cor ren te, en ca mi nhan do a re la ção das ope ra ções de 
cré di to de Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e de Mu ni cí -
pi os ana li sa das no mês de ju nho de 2001.

Infor ma ain da que, no âm bi to da que la Insti tu i -
ção, fo ram in de fe ri das uma ope ra ção de cré di to su -
je i ta à Re so lu ção nº 78, de 1998, do Se na do Fe de -
ral, e uma con ces são de ga ran tia. Co mu ni ca, tam -
bém, que fo ram au to ri za das por essa Casa do Con -
gres so Na ci o nal duas ope ra ções de cré di to.

O ex pe di en te, ane xa do ao pro ces sa do do Ofí -
cio nº S/13, de 2001, vai à Co mis são Assun tos Eco -
nô mi cos.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – A Pre si dên cia re ce beu a Men sa gem nº
188/2001 (nº 720/2001, na ori gem), de 4 de ju lho de 
2001, atra vés da qual o Pre si den te da Re pú bli ca,
en ca mi nha, nos ter mos da Re so lu ção nº 57, de
1995, com a re da ção dada pe las Re so lu ções nºs
51, de 1997; 23, de 1999; e 74, de 2000, to das do
Se na do Fe de ral, re la tó rio so bre a exe cu ção do Pro -
gra ma de Emis são e Co lo ca ção de Tí tu los de Res -
pon sa bi li da de do Te sou ro Na ci o nal no Exte ri or, re la -
ti vo ao pe río do de fe ve re i ro a abril de 2001.

O ex pe di en te, ane xa do ao pro ces sa do do Di -
ver sos 34, de 1997, e, em có pia aos pro ces sa dos
das Re so lu ções re fe ri das, vai à Co mis são Assun tos
Eco nô mi cos.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – A Pre si dên cia re ce beu do Ban co Cen tral do
Bra sil, nos ter mos da Re so lu ção nº 78, de 1998, do
Se na do Fe de ral, os se guin tes Ofí ci os:

– Nº S/31, de 2001 (nº 1975.1/2001, na ori -
gem), de 2 do cor ren te, en ca mi nha do ma ni fes ta ção
da que le Órgão acer ca da so li ci ta ção do Esta do do
Ce a rá para con tra tar ope ra ção de cré di to jun to ao
Ban co Inter na ci o nal para Re cons tru ção e De sen vol -
vi men to – BIRD, no va lor de trin ta e sete mi lhões e
qui nhen tos mil dó la res dos Esta dos Uni dos, equi va -
len tes a oi ten ta e seis mi lhões, qua tro cen tos e trin ta
e três mil, se te cen tos e cin qüen ta re a is, a pre ços de
29.6.2001, cu jos re cur sos se rão des ti na dos ao fi -
nan ci a men to da se gun da fase do Pro gra ma de
Com ba te à Po bre za Ru ral no Ce a rá;

– Nº S/32, de 2001 (nº 1975.2/2001, na ori -
gem), de 2 do cor ren te, en ca mi nha do ma ni fes ta ção
da que le Órgão acer ca da so li ci ta ção do Esta do do
Ce a rá para con tra tar ope ra ção de cré di to jun to ao
Ban co do Nor des te do Bra sil S.A., com re cur sos de
re pas se do Ban co Inte ra me ri ca no de De sen vol vi -
men to – BID, no va lor de sete mi lhões de dó la res
dos Esta dos Uni dos, equi va len tes a tre ze mi lhões,
se is cen tos e ses sen ta e três mil e tre zen tos re a is, à
taxa de câm bio de 18.1.2001, cu jos re cur sos se rão
des ti na dos ao Pro je to de De sen vol vi men to do Tu ris -
mo do Nor des te – Pro de tur/NE;

– Nº S/33, de 2001 (nº 1975.3/2001, na ori -
gem), de 2 do cor ren te, en ca mi nha do ma ni fes ta ção
da que le Órgão acer ca da so li ci ta ção do Esta do do
Rio Gran de do Nor te para con tra tar ope ra ção de
cré di to jun to ao Kre di tans talt fur Wi e de ra uf bau –
KfW, no va lor de vin te e um mi lhões, se is cen tos e
cin qüen ta e um mil, du zen tos e dois mar cos ale -
mães e vin te e dois cen té si mos, equi va len tes a de -
ze no ve mi lhões, oi to cen tos e oito mil, qui nhen tos e
onze re a is e qua ren ta e cin co cen ta vos, a pre ços de
31.12.2000, cu jos re cur sos se rão des ti na dos ao fi -
nan ci a men to do Pro gra ma de Esgo ta men to Sa ni tá -
rio da ci da de de Na tal.

As ma té ri as vão à Co mis são de Assun tos Eco -
nô mi cos.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – So bre a mesa pro je to que será lido pelo Sr. 1º 
Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca val -
can ti.

É lido o se guin te:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 31, DE 2001

Dis põe so bre ope ra ções de cré di to
ao am pa ro do Pro gra ma Na ci o nal de
Apo io à Ges tão Admi nis tra ti va e Fis cal
dos Mu ni cí pi os Bra si le i ros – PNAFM.



O Se na do Fe de ral re sol ve:

Art. 1º As ope ra ções de cré di to ao am pa ro do
Pro gra ma Na ci o nal de Apo io à Ges tão Admi nis tra ti -
va e Fis cal dos Mu ni cí pi os Bra si le i ros - PNAFM, a
se rem con tra ta das por Mu ni cí pi os com a Ca i xa Eco -
nô mi ca Fe de ral – CAIXA, agen te fi nan ce i ro da
União e co-exe cu to ra do Pro gra ma, ob ser va rão os
li mi tes in di vi du a is in di ca dos nos Ane xos, es ta be le ci -
dos em ra zão de suas po pu la ções e dos Esta dos
onde es tão lo ca li za dos.

Art. 2º As ope ra ções de cré di to a que se re fe re 
esta Re so lu ção se rão re a li za das com re cur sos cap -
ta dos, para essa fi na li da de, pela Re pú bli ca Fe de ra ti -
va do Bra sil jun to ao Ban co Inte ra me ri ca no de De -
sen vol vi men to – BID, por meio do Emprés ti mo BID
nº  1.194-OC BR, no va lor equi va len te a até
US$3OO.000.000.OO (tre zen tos mi lhões de dó la res
nor te-ame ri ca nos), nos ter mos da Re so lu cão nº 64,
de 1999, do Se na do Fe de ral.

Art. 3º Os su bem prés ti mos a se rem con ce di -
dos pela CAIXA ob ser va rão as se guin tes con dições:

a) cre dor: União, que as su mi rá o ris co ope ra ci -
o nal, me di an te a con ces são da ga ran tia dos mu ni cí -
pi os atra vés do sis te ma de au to li qüi dez pela vin cu la -
ção das re ce i tas pre vis tas nos ar ti gos 156, 158 e
159, in ci so I, alí nea b e § 3º da Cons ti tu i ção Fe de -
ral, com anuên cia do ban co cen tra li za dor das re ce i -
tas mu ni ci pa is, e dé bi to au to má ti co das pres ta ções
à con ta dos re cur sos vin cu la dos em ga ran tia:

b) agen te fi nan ce i ro e co-exe cu tor do Pro gra -
ma: Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral – CAIXA;

c) a as si na tu ra do con tra to de su bem prés ti mo
fi ca rá con di ci o na da à  apre sen ta ção de cer ti dões
ne ga ti vas de ins cri ção no CADIN ou de do cu men tos 
que in di quem so lu ção para os atra sos que de ram
ori gem a sua ins cri ção:

d) ju ros: a par tir das da tas em que ocor re rem 
li be ra ções de par ce las do fi nan ci a men to ao mu ni -
cí pio, in ci di rão ju ros re mu ne ra tó ri os de vi dos, in clu -
si ve du ran te o pe río do de ca rên cia, nas da tas em
que se jam de vi dos os ju ros do Emprés ti mo do BID 
à União, e na li qui da ção da dí vi da: os ju ros re mu -
ne ra tó ri os se rão cal cu la dos so bre os sal dos de ve -
do res diá ri os do su bem prés ti mo a uma taxa anu al
de ter mi na da a cada se mes tre pelo cus to dos
Emprés ti mos Mul ti mo ne tá ri os Qu a li fi ca dos to ma -
dos pelo BID du ran te o se mes tre an te ri or, acres ci -
da de uma mar gem ra zoá vel, ex pres sa em ter mos
de uma per cen ta gem anu al, que o BID fi xa rá pe ri -

o di ca men te de acor do com sua po lí ti ca so bre taxa
de ju ros:

e) taxa de ins pe ção e su per vi são: l% (um por
cen to) de cada par ce la li be ra da pelo agen te fi nan ce -
i ro ao to ma dor do su bem prés ti mo, des con ta da pela
CAIXA no ato de cada li be ra cão:

f) co mis são de cré di to: de 0,75% a.a. (se ten ta
e cin co cen té si mos por cen to ao ano) so bre o sal do
não li be ra do do su bem prés ti mo, in ci den te a par tir de 
ses sen ta dias após a data de as si na tu ra do con tra to 
de su bem prés ti mo e até a li be ra ção to tal do cré di to
ou até o can ce la men to do sal do não uti li za do, exi gí -
vel dos de ve do res nas mes mas da tas es ti pu la das
para o pa ga men to dos ju ros re mu ne ra tó ri os: a co -
mis são de cré di to será cal cu la da, para cada se mes -
tre, com base nos sal dos diá ri os não li be ra dos do
cré di to aber to:

g) re mu ne ra ção do agen te fi nan ce i ro e co-exe -
cu tor do pro gra ma: a CAIXA será re mu ne ra da me di -
an te co mis são, a car go dos mu tuá ri os dos su bem -
prés ti mos e cal cu la da so bre o sal do de ve dor dos su -
bem prés ti mos re a li za dos, nas mes mas da tas de pa -
ga men to de ju ros das ope ra ções fi nan ci a das, sen do: 
(i) nos pri me i ros qua tro anos de exe cu ção dos Pro -
je tos fi nan ci a dos, cor res pon den te a 0,5% (cin co dé -
ci mos por cen to) ao ano: (ii) nos anos se guin tes, até 
a to tal li qui da ção do sal do de ve dor dos su bem prés ti -
mos. cor res pon den te a 0,3% (três dé ci mos por cen -
to) ao ano:

h) ju ros mo ra tó ri os: de 1% (um por cen to) ao
mês, in ci den te so bre as obri ga cões em atra so, a
par tir da sua exi gi bi li da de até a data do efe ti vo pa -
ga men to. in de pen den te men te de avi so ou no ti fi ca -
ção, além dos en car gos aci ma es ti pu la dos:

i) mo e da: os su bem prés ti mos se rão con tra ta -
dos em re a is, com a equi va lên cia ao dó lar nor -
te-ame ri ca no;

j) amor ti za ções dos su bem prés ti mos: o pra zo 
de amor ti za ção dos su bem prés ti mos será de até
20 (vin te) anos, in clu in do-se nes te pra zo até 4
(qua tro) anos de ca rên cia, em pres ta ções se mes -
tra is, igua is e su ces si vas: o pa ga men to da pri me i -
ra pres ta ção ocor re rá na data de pa ga men to de
ju ros, após trans cor ri dos seis me ses da data pre -
vis ta para o de sem bol so fi nal do su bem prés ti mo, e 
o pa ga men to da úl ti ma pres ta ção ocor re rá até 18
de maio de 2021.

Art. 4º Não se apli cam às ope ra ções de cré di to 
de que tra ta esta Re so lu ção as dis po si ções dos ar ti -



gos 7º no que se re fe re à apre sen ta ção de re sul ta do 
pri má rio ne ga ti vo, e 8º da Re so lu ção nº 78, de 1998, 
do Se na do Fe de ral.

Art. 5º A cer ti dão de que tra ta o in ci so III do
art. 13 da Re so lu ção nº 78, de 1998, do Se na do Fe -
de ral, será re la ti va ao úl ti mo exer cí cio ana li sa do
pelo ór gão res pon sá vel por sua emis são.

Art. 6º As de ma is con di ções e exi gên cia re la ti -
vas às ope ra ções de cré di to ob je to des ta Re so lu ção 
con ti nu am re gi das pela Re so lu ção nº 78, de 1998,
do Se na do Fe de ral.

Art. 7º Esta Re so lu ção en tra em vi gor na data
de sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

O Go ver no Fe de ral cri ou o Pro gra ma Na ci o nal
de Apo io à Ges tão Admi nis tra ti va e Fis cal – PNAFM,
com o ob je ti vo de mo der ni zar e tor nar efi ci en tes as
má qui nas ad mi nis tra ti vas mu ni ci pa is, em es pe ci al do
pon to de vis ta  por meio da oti mi za cão dos me ca nis -
mos de ar re ca da ção e do apri mo ra men to da qua li da -
de das des pe sas. E, por isso, de gran de pri o ri da de
para o País.

A Me di da Pro vi só ria nº 2.118, de 24 de maio
de 2001, dis põe, em seu art. 14, que a União está
au to ri za da a re a li zar, por in ter mé dio da Ca i xa Eco -
nô mi ca Fe de ral – CAIXA. ope ra ções de cré di to com
os Mu ni cí pi os, des ti na dos a pro gra mas de for ta le ci -
men to e mo der ni za cão da má qui na ad mi nis tra ti va
mu ni ci pal, uti li zan do, para esse fim, re cur sos pro ve -
ni en tes de con tra tos de em prés ti mos jun to a or ga -
nis mos fi nan ce i ros in ter na ci o na is.

Os re cur sos in ter na ci o na is fo ram con tra ta dos
jun to ao Ban co Inte ra me ri ca no de De sen vol vi men to –
BID, em ope ra ção au to ri za da pelo Se na do Fe de ral por 
for ça da Re so lu ção nº 64, de 25 de no vem bro de
1999, e con cre ti za da com a as si na tu ra em 18 de maio 
de 2001, do Con tra to de Emprés ti mo nº 1.194 OC-BR.

As nor mas ope ra ci o na is do Pro gra ma para a
con tra ta ção de su bem prés ti mos exi gem que os Mu -
ni cí pi os for ne çam a do cu men ta ção pre vis ta pela Re -
so lu ção nº 78, de 1998, do Se na do Fe de ral, o que
pode re sul tar em di fi cul da de de con tra ta ção do em -
prés ti mo do PNAFM para inú me ros Mu ni cí pi os.

Con tu do, al guns dos dis po si ti vos da Re so lu ção 
nº 78, de 1998, em prin cí pio apli cá ve is ao PNAFM,
po de rão ser ob je to de dis pen sa ou sim pli fi ca ção,
com re per cus são ex tre ma men te fa vo rá vel à efe ti va
im plan ta ção do Pro gra ma.

Esse é o caso da dis pen sa, pre vis ta no PRS,
das exi gên ci as dos arts. 7º es pe ci fi ca men te no
que se re fe re à apre sen ta ção pelo Mu ni cí pio de
re sul ta do pri má rio ne ga ti vo, e 8º da que la Re so lu -
ção. Se man ti das tais exi gên ci as, es ta ria com pro -
me ti da a pró pria es sên cia do PNAFM, de ins tru -
men to de re gu la ri za ção de de se qui lí bri os fis ca is
dos mu ni cí pi os.

Ou tro dis po si ti vo do PRS pre vê que a cer ti dão
de que tra ta o in ci so III do art. 13 da Re so lu cão nº
78, a ser ob ti da pelo mu ni cí pio jun to ao Tri bu nal de
Con tas, será re la ti va ao úl ti mo exer cí cio ana li sa do
por aque le ór gão. Mo ti va tal pro po si ção li vrar de
obs tá cu los ope ra ci o na is re mo ví ve is a tra mi ta ção do
pe di do de cré di to.

São man ti das as de ma is con di ções e exi gên ci -
as, apli cá ve is ao caso do PNAFM, es ta be le ci das
pela Re so lu ção nº 78, de 1998, do Se na do Fe de ral.

Re le va acres cen tar que o PRS pre vê, ain da, o
es ta be le ci men to pré vio dos li mi tes de cré di to,
apre sen ta dos nas ta be las ane xas, a se rem aber -
tos para os Mu ni cí pi os que vi e rem a par ti ci par do
Pro gra ma. A va ri a cão dos va lo res es ta be le ci dos
visa a ade quar os su bem prés ti mos às exi gên ci as
dos pro je tos téc ni cos co ber tos pelo PNAFM, con -
si de ra do o por te do Mu ni cí pio con tem pla do. A ori -
gem da va ri a ção de va lo res den tro de uma fa i xa
de po pu la ção é a di fe ren ci a ção do per cen tu al de
con tra par ti da, fi nan ce i ra do Mu ni cí pio, es ta be le ci -
da com vis tas a fa vo re cer, por meio de par ti ci pa ção
fi nan ce i ra va riá vel, os en tes mu ni ci pa is lo ca li za dos
em Esta dos com me nor es tá gio de de sen vol vi men to. 
A taxa de câm bio uti li za da, de R$2.12/US$, cor res -
pon de ao dó lar or ça men tá rio para 2002, ano que
de ve rá con cen trar os ma i o res de sem bol sos do Pro -
gra ma. Essa taxa de câm bio, tam bém, con duz a ta -
be la de li mi tes de cré di to, em re a is, com pa tí vel com
as exi gên ci as de fi nan ci a men to dos pro je tos téc ni -
cos a se rem de sen vol vi dos.

Por úl ti mo, com põe o PRS a des cri ção das con di -
cões a se rem ob ser va das para a as si na tu ra dos con -
tra tos de su bem prés ti mo, de for ma a dar des de o iní cio 
ma i or trans pa rên cia na exe cu ção do Pro gra ma. A
trans pa rên cia, por si nal, é um dos prin ci pa is re sul ta dos 
ob je ti va do pelo PNAFM, nas ad mi nis tra ções mu ni ci pa -
is onde im plan ta do, e é tam bém um dos pres su pos tos
fun da men ta is fi xa dos pelo Mi nis té rio da Fa zen da no
de sen vol vi men to e exe cu ção do Pro gra ma.

Sala das Ses sões 6 de agos to de 2001. – Se -
na dor Ro me ro Jucá.













Faço sa ber que o Se na do Fe de ral apro vou, e
eu, Anto nio Car los Ma ga lhães, Pre si den te, nos ter -
mos do art. 48, item 28, do Re gi men to Inter no, pro -
mul go a se guin te:

RESOLUÇÃO Nº 64, DE 1999

Au to ri za a Re pú bli ca Fe de ra ti va do
Bra sil a con tra tar ope ra ção de cré di to ex -
ter no no va lor equi va len te a até
US$300.000.000,00 (tre zen tos mi lhões de
dó la res nor te-ame ri ca nos), de prin ci pal,
jun to ao Ban co Inte ra me ri ca no de De sen -
vol vi men to – BID, des ti na da a fi nan ci ar
par ci al men te o Pro gra ma Na ci o nal de
Apo io à Ges tão Admi nis tra ti va e Fis cal
dos Mu ni cí pi os Bra si le i ros – PNAFM.

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art 1º É au to ri za da a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra -

sil a con tra tar ope ra ção de cré di to ex ter no no va lor equi -
va len te a até US$300.000.000,00 (tre zen tos mi lhões de 
dó la res nor te-ame ri ca nos), de prin ci pal, jun to ao Ban co
Inte ra me ri ca no de De sen vol vi men to – BID. 

Pa rá gra fo úni co. Os re cur sos ad vin dos da ope -
ra ção de cré di to re fe ri da nes te ar ti go des ti nam-se a fi -
nan ci ar par ci al men te o Pro gra ma Na ci o nal de Apo io
à Ges tão Admi nis tra ti va e Fis cal dos Mu ni cí pi os Bra -
si le i ros – PNAFM.

Art 2º As con di ções fi nan ce i ras bá si cas da ope -
ra ção de cré di to são as se guin tes:

I – de ve dor: Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil/Mi -
nis té rio da Fa zen da;

II – cre dor: Ban co Inte ra me ri ca no de De sen vol -
vi men to – BID;

III – exe cu tor: Mi nis té rio da Fa zen da;
IV – va lor to tal: US$300.000.000,00 (tre zen tos

mi lhões de dó la res nor te-ame ri ca nos);
V – pra zo: apro xi ma da men te vin te anos;
VI – ca rên cia apro xi ma da men te qua tro anos e

seis me ses:
VII – ju ros: ven cí ve is se mes tral men te, cal cu la -

dos so bre os sal dos de ve do res diá ri os do em prés ti -
mo, a uma taxa anu al para cada se mes tre de ter mi na -
da pelo cus to dos Emprés ti mos Qu a li fi ca dos to ma dos 
pelo Ban co du ran te o se mes tre an te ri or, acres ci do de
mar gem que o Ban co fi xa rá pe ri o di ca men te, de acor -
do com sua po lí ti ca de taxa de ju ros. Após cada se -
mes tre, o Ban co no ti fi ca rá o mu tuá rio a taxa apli cá vel
para o se mes tre se guin te:

VIII – co mis são de cré di to: 0,75% a.a. (se ten ta e
cin co por cen to ao ano), exi gi da se mes tral men te so -

bre o sol do não de sem bol sa do do em prés ti mo, con ta -
da a par tir de ses sen ta dias após a as si na tu ra do
Con tra to;

IX – re cur sos para ins pe ção e su per vi são ge ral:
até 1% (um por cen to), do va lor da ope ra ção in di ca do
no in ci so IV:

X – pra zo para de sem bol so: qua tro anos, con ta do
a par tir de ses sen ta dias da as si na tu ra do Con tra to:

XI – con di ções de pa ga men to:

a) do prin ci pal: em até trin ta e duas pres ta ções
se mes tra is, con se cu ti vas e tan to quan to pos sí vel
igua is ven cí ve is em 10 de Ja ne i ro e 10 de ju lho de
cada ano, ven cen do-se a pri me i ra par ce la seis me ses 
após a data pre vis ta para o fi nal do de sem bol so do
em prés ti mo, cujo pra zo é de qua tro anos a par tir da
as si na tu ra do Con tra to, e a úl ti ma, o mais tar dar, em
10 de ju lho de 2019;

b) dos ju ros: se mes tral men te ven ci dos, em 10
de ja ne i ro e 10 de ju lho de cada ano, o pri me i ro em 10 
Ja ne i ro de 2000:

c) da co mis são de cré di to: se mes tral men te ven -
cí vel em 10 de Ja ne i ro e 10 de ju lho de cada ano:

d) dos re cur sos para ins pe ção e su per vi são ge -
ral: de sem bol sa dos do va lor do fi nan ci a men to em
pres ta ções tri mes tra is, tan to quan to pos sí vel igua is,
in gres san do em con ta do BID in de pen den te de so li ci -
ta ção do mu tuá rio.

Pa rá gra fo úni co. As da tas de pa ga men to do
prin ci pal e dos en car gos fi nan ce i ros po de rão ser al te -
ra das em fun ção da data de as si na tu ra do Con tra to.

Art 3º A au to ri za ção con ce di da por esta Re so lu -
ção de ve rá ser exer ci da num pra zo de qui nhen tos e
qua ren ta dias, con ta do da data de sua pu bli ca ção.

Art 4º Esta Re so lu ção en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. 

Se na do Fe de ral, 25 de no vem bro de 1999. – Se -
na dor Anto nio Car los Ma ga lhães, Pre si den te.

RESOLUÇÃO Nº 78, DE 1998(*)

Dis põe so bre as ope ra ções de cré -
di to in ter no e ex ter no dos Esta dos, do
Dis tri to Fe de ral, dos Mu ni cí pi os e de
suas res pec ti vas au tar qui as e fun da ções, 
in clu si ve con ces são de ga ran ti as, seus
li mi tes e con di ções de au to ri za ção, e dá
ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 6º As ope ra ções de cré di to in ter no e ex ter no 

dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral, dos Mu ni cí pi os e de



suas res pec ti vas au tar qui as e fun da ções ob ser va rão
si mul ta ne a men te os se guin tes li mi tes:
....................................................................................

§ 3º Enten de-se como Re ce i ta Lí qui da Real,
para os efe i tos des ta Re so lu ção, a re ce i ta re a li za da
nos doze me ses an te ri o res ao mês ime di a ta men te
an te ri or àque le em que se es ti ver apu ran do, ob ser va -
do, ain da, o se guin te:

I – se rão ex clu í das as re ce i tas pro ve ni en tes de
ope ra ções de cré di to, de anu la ção de res tos a pa gar,
de ali e na ção de bens, de trans fe rên ci as vin cu la das a
qual quer tí tu lo, de trans fe rên ci as vo lun tá ri as ou do a -
ções re ce bi das com o fim es pe cí fi co de aten der des -
pe sas de ca pi tal e, no caso dos Esta dos, as trans fe -
rên ci as aos Mu ni cí pi os por par ti ci pa çõeS cons ti tu ci o -
na is e le ga is;

II – se rão com pu ta das as re ce i tas ori un das do
pro du to de ar re ca da ção do Impos to so bre Ope ra ções 
Re la ti vas à Cir cu la ção de Mer ca do ri as e so bre Pres -
ta ções de Ser vi ços de Trans por te Inte res ta du al e In -
ter mu ni ci pal e de Co mu ni ca ção des ti na do à con ces -
são de qua is quer fa vo res fis ca is ou fi nan ce i ros, in clu -
si ve na for ma de em prés ti mos ou fi nan ci a men tos, ain -
da que por meio de fun dos, ins ti tu i ções fi nan ce i ras ou
ou tras en ti da des con tro la das pelo Po der Pú bli co, con -
ce di das com base no re fe ri do im pos to e que re sul te
em re du ção ou eli mi na ção, di re ta ou in di re ta, do res -
pec ti vo ônus.
....................................................................................

Art. 7º O Ban co Cen tral do Bra sil não en ca mi -
nha rá ao Se na do Fe de ral pe di do de au to ri za ção para
a con tra ta ção de qual quer ope ra ção de cré di to de to -
ma dor que apre sen te re sul ta do pri má rio ne ga ti vo no
pe río do de apu ra ção da Re ce i ta Lí qui da Real ou que
es te jam ina dim plen tes jun to a ins ti tu i ções in te gran tes 
do Sis te ma Fi nan ce i ro Na ci o nal.

Pa rá gra fo úni co. O Ban co Cen tral do Bra sil tor -
na rá pú bli ca a me to do lo gia de cál cu lo do re sul ta do
pri má rio dos ór gãos e en ti da des do se tor pú bli co
abran gi dos por esta Re so lu ção.

Art. 8º O sal do glo bal das ga ran ti as con ce di das
pe los Esta dos, pelo Dis tri to Fe de ral e pe los Mu ni cí pi -
os não po de rá ex ce der a 25% (vin te e cin co por cen -
to) da Re ce i ta Lí qui da Real, cal cu la da na for ma do §
3º do art. 6º

CAPÍTULO IV
Da Instru ção dos Ple i tos

Art. 13. Os Esta dos, o Dis tri to Fe de ral, os Mu ni -
cí pi os e suas res pec ti vas au tar qui as e fun da ções en -
ca mi nha rão ao Ban co Cen tral do Bra sil os pe di dos de 

au to ri za ção para a re a li za ção das ope ra ções de cré -
di to de que tra ta esta Re so lu ção, ins tru í dos com:

I – pe di do do res pec ti vo Che fe do Po der Exe cu ti vo:
II – au to ri za ção es pe cí fi ca do ór gão le gis la ti vo

do Esta do, do Dis tri to Fe de ral ou do Mu ni cí pio, con -
for me o caso, para a re a li za ção da ope ra ção;

III – cer ti dão que com pro ve a ine sis tên cia de
ope ra ções com as ca rac te rís ti cas des cri tas nos in ci -
sos I e II do art. 3º, emi ti da pelo res pec ti vo Tri bu nal de
Con tas;
....................................................................................

                  (À Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos.)

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – O pro je to lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Pas sa-se à lis ta de ora do res.

Con ce do a pa la vra ao pri me i ro ora dor ins cri to,
Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, por per mu ta com o
Se na dor Fran ce li no Pe re i ra.

S. Exª dis põe de 20 mi nu tos para fa zer o seu
pro nun ci a men to.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI  (PFL – RR.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, com a
de ci são to ma da pelo Ple ná rio do Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral, em 25 de abril, por una ni mi da de, que con si -
de ra que o Pre si den te Fer nan do Hen ri que foi omis so
ao não ter en ca mi nha do ao Con gres so Na ci o nal o
pro je to que re gu la men ta a re vi são anu al dos ser vi do -
res pú bli cos, o Con gres so Na ci o nal não pode mais
adi ar a ne ces sá ria dis cus são do tema.

A de ci são do re fe ri do Tri bu nal res pon de a uma
ação di re ta de in cons ti tu ci o na li da de, ação pou co co -
mum no Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, na qual a de ci são
já é de mé ri to, ou seja, não cabe pe di do de li mi nar.

A Emen da Cons ti tu ci o nal nº 19 in clu iu, no art.
37 da Cons ti tu i ção Fe de ral, o in ci so X, que de ter mi na
seja a re mu ne ra ção dos ser vi do res fi xa da por lei es -
pe cí fi ca e as se gu ra uma re vi são ge ral anu al, sem pre
na mes ma data e sem dis tin ção de ín di ces. Como o
dis po si ti vo não foi cum pri do – os ser vi do res pú bli cos
es tão sem re a jus te há cin co anos –, o STF aguar da,
ago ra, que o Che fe do Exe cu ti vo na ci o nal pro vi den cie 
o en vio do pro je to ao Le gis la ti vo.

Os Mi nis tros ti ve ram o apo io da Pro cu ra do ria
Ge ral da Re pú bli ca, que de mo rou exa ta men te um
ano – mar ço de 2000 a mar ço de 2001 – para emi tir
seu pa re cer, mas aca bou se po si ci o nan do pela pro -
ce dên cia da Adin por omis são. A Pro cu ra do ria vo tou
para que se des se ciên cia ao Exe cu ti vo de que ele



deve ado tar as me di das ne ces sá ri as para a ob ser -
vân cia do in ci so X do art. 37 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Como os Mi nis tros do Su pre mo não es ta be le ce -
ram pra zo para o Pla nal to en vi ar pro je to de lei ao
Con gres so Na ci o nal, pre ven do o re a jus te, nem de cla -
ra ram a par tir de que mo men to es ta ria ca rac te ri za da
a omis são, é ne ces sá rio Srªs e Srs. Se na do res, que
esta Casa es te ja pre pa ra da para a re to ma da de uma
dis cus são que en vol ve mu i tos pon tos po lê mi cos.

A prin ci pal po lê mi ca gi ra rá, cer ta men te, em tor -
no do per cen tu al do re a jus te. Alguns par ti dos já sus -
ten ta ram que até maio de 98 a per da dos ser vi do res
para a in fla ção foi de 48,54% e, de ju nho da que le ano
até mar ço de 2001, che ga ria a 34,54%. Se a omis são
for con si de ra da a par tir da vi gên cia da re for ma ad mi -
nis tra ti va, de ju nho de 98, o fun ci o na lis mo te ria di re i to 
à re po si ção de 34,54%.

Os ser vi do res pú bli cos fe de ra is, por sua vez, re -
i vin di cam um au men to de 75,48%. O per cen tu al pe di -
do é o que re põe as per das sa la ri a is, de ja ne i ro de
1995, quan do o Go ver no con ce deu o úl ti mo re a jus te
li ne ar, a de zem bro de 2000.

É um em ba te que se anun cia ca lo ro so. A par te
do fun ci o na lis mo que per ma ne ce com os sa lá ri os
con ge la dos to ta li za 983.960 dos 1.369.543 fun ci o ná -
ri os pú bli cos fe de ra is. Des de a pos se de Fer nan do
Hen ri que Car do so, o Go ver no aban do nou a po lí ti ca
de con ce der ao fun ci o na lis mo os re a jus tes li ne a res
que ocor ri am sem pre no mês de ja ne i ro. Optou-se por 
au men tar os sa lá ri os de al gu mas ca te go ri as, aque las
que são con si de ra das tí pi cas de Esta do, sem equi va -
lên cia na ini ci a ti va pri va da: di plo ma tas, fis ca is, po li ci -
a is e mi li ta res en tre ou tros.

Mes mo en tre os ser vi do res das car re i ras tí pi cas
de Esta do, po rém, é di fí cil en con trar quem es te ja con -
ten te. Em pri me i ro lu gar, por que os au men tos ain da
não che ga ram para todo mun do. Vá ri os dos que re ce -
be ram au men to tam bém es tão des con ten tes. É que
os per cen tu a is ra ra men te são ge ne ro sos. Em mu i tos
ca sos, não atin gem se quer a in fla ção do pe río do.

Todo o gas to da União com pes so al au men tou
53,71%, en tre 95, o pri me i ro ano do Go ver no Fer nan -
do Hen ri que Car do so, e o ano pas sa do. É pou co mais
do que a in fla ção do pe río do, de 50,8%. E nem tudo
isso é au men to de sa lá rio: os gas tos ele va ram-se
tam bém por con ta da con tra ta ção de pes so al e de no -
vas apo sen ta do ri as. Assim, na mé dia, a mas sa sa la ri -
al do pes so al da ati va di mi nu iu. 

Pas mem, Sras e Srs  Se na do res! Há ca sos até
mes mo de re du ção de sa lá rio, en tre os au di to res da
Re ce i ta Fe de ral, por exem plo. O Go ver no es ta be le -

ceu no vos cri té ri os de re mu ne ra ção, em que um ter ço 
do sa lá rio de pen de do ren di men to. Nes sa par ce la va -
riá vel, 60% do ga nho de pen de do ren di men to co le ti -
vo: se o tra ba lho da equi pe fi car den tro do es pe ra do,
to dos ga nham. Os ou tros 40% de pen dem da ava li a -
ção que o che fe faz de cada fun ci o ná rio, le van do em
con ta cri té ri os como ini ci a ti va, cri a ti vi da de e en vol vi -
men to com a ins ti tu i ção. Quem con se gue o ren di men -
to má xi mo des sa gra ti fi ca ção va riá vel re ce be sa lá rio
12,43% su pe ri or ao que re ce bia em 1994. Mu i tos fi -
cam aquém do que re ce bi am an tes.

Ou tro fa tor com pli ca dor se ve ri fi ca na dis cre -
pân cia de cri té ri os en tre os Po de res. O au men to das
des pe sas de pes so al do Ju di ciá rio en tre 1995 e 2000
fi cou em 151,22%, bem mais que a mé dia da ad mi nis -
tra ção fe de ral no pe río do, de 53,71%.

Par te dos fun ci o ná ri os da Jus ti ça con se guiu su -
per sa lá ri os gra ças a uma in ter pre ta ção le gal. Em
1998, o Go ver no can ce lou, por meio de me di da pro vi -
só ria, o di re i to dos fun ci o ná ri os de in cor po rar ao sa lá -
rio as gra ti fi ca ções por exer cí cio de car go de con fi an -
ça. Quem já ocu pa va es ses car gos, po rém, teve o di -
re i to de in cor po rar a gra ti fi ca ção ao sa lá rio de for ma
de fi ni ti va. Alguns fun ci o ná ri os pas sa ram a re ce ber a
gra ti fi ca ção duas ve zes: in cor po ra da ao sa lá rio e de
ma ne i ra pro vi só ria, en quan to ocu pa rem o car go em
que es tão.

Isso sem fa lar na ex cres cên cia que o Ju di ciá rio
trou xe à tona, o au xí lio-mo ra dia, para im pe dir uma
gre ve dos ju í zes fe de ra is, es pé cie de tapa-bu ra co que 
per mi tiu a aco mo da ção dos ju í zes e o adi a men to, por
al gum tem po, da de fi ni ção do teto sa la ri al.

Como se vê, Sras e Srs Se na do res, a ne go ci a ção
que se anun cia é com pli ca da, mas isso não nos exi me
de ini ciá-la o quan to an tes, até como for ma de pres si o -
nar o Exe cu ti vo a en ca mi nhar sua pro pos ta, em cum -
pri men to à de ci são do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral.

Nos sos ser vi do res pas sam por uma fase de des -
cren ça, pes si mis mo e in con for mi da de. A eles têm sido
im pu ta das, in jus ta men te, a res pon sa bi li da de to tal pe -
los des man dos de al gu mas ins ti tu i ções pú bli cas, que,
na ver da de, são per pe tra dos, na ma i o ria das ve zes,
por ocu pan tes tran si tó ri os de car gos po lí ti cos.

Os ver da de i ros ser vi do res pú bli cos são pes so -
as que têm ap ti dão para o ser vi ço pú bli co e que nele
in gres sa ram me di an te con cur sos pú bli cos, mu i tas ve -
zes ex tre ma men te con cor ri dos e dis pu ta dos. São jus -
ta men te os que sus ten tam a ad mi nis tra ção, per mi tin -
do ao Go ver no de sen vol ver sua po lí ti ca eco nô mi ca e
so ci al. Sem eles, o Go ver no não exis ti ria.



Aqui, Sr. Pre si den te, Sras e Srs Se na do res, faço
uma ob ser va ção a res pe i to dos fun ci o ná ri os fe de ra is
dos ex-ter ri tó ri os, pois com põem um qua dro em ex tin -
ção, no qual nin guém mais in gres sa, e sai so men te
por mor te ou apo sen ta do ria. Por essa ra zão, tais fun -
ci o ná ri os têm sido sis te ma ti ca men te pe na li za dos,
per den do de ter mi na das van ta gens que pos su íam. No 
caso das Po lí ci as Mi li ta res dos ex-ter ri tó ri os, por
exem plo, são fun ci o ná ri os da União en quan to per ma -
ne ce rem na ati va e tam bém ao apo sen tar, mas per -
dem gra ti fi ca ções an tes in cor po ra das a seus sa lá ri os
em equi va lên cia com a Po lí cia do Dis tri to Fe de ral e
com sol dos do Exér ci to.

Par ti ci pa mos des sa luta há al gum tem po. Se os
fun ci o ná ri os fe de ra is, de um modo ge ral, são pre ju di -
ca dos, os fun ci o ná ri os dos ex-ter ri tó ri os fe de ra is mais 
ain da, por que não só não es tão ten do au men to como
es tão per den do van ta gens e di re i tos já ad qui ri dos.

É che ga do, por tan to, Sras e Srs Se na do res, o mo -
men to de se con ce der al gum tipo de es tí mu lo a essa
ca te go ria. É pre ci so en con trar um con sen so quan to
ao per cen tu al a ser re a jus ta do.

Ao re a brir mos as dis cus sões, es ta mos cum prin -
do nos sa obri ga ção de bus car algo de in te res se de
todo o fun ci o na lis mo pú bli co, evi tan do a re du ção de
con ces sões ar bi trá ri as e im pe din do a per pe tu a ção de 
uma si tu a ção com pro va da men te in jus ta, ge ra do ra de
de si gual da des e fa vo re ci men tos. 

Uma vez que te mos ou vi do do Exe cu ti vo que o
Con gres so é que vai ter que en con trar, ago ra na vo ta -
ção do Orça men to, a fon te de fi nan ci a men to do au -
men to ao fun ci o na lis mo pú bli co, esse re al men te pas -
sa a ser um de sa fio pra ze ro so para o Con gres so: en -
con trar, den tro do Orça men to, as fon tes ca pa zes de
fi nan ci ar esse au men to. Re i te ro que, já que não se
en con tra uma so lu ção téc ni ca den tro nos Mi nis té ri os
a que está afe to o pro ble ma, de ve mos, por tan to, na
vo ta ção do Orça men to, pro cu rar dis cu tir de co mum
acor do com o Po der Exe cu ti vo, se pos sí vel, a fim de
en con trar mos uma so lu ção, como o fi ze mos em re la -
ção ao sa lá rio mí ni mo, que pro pi cie o au men to dos
ser vi do res pú bli cos fe de ra is, que es tão re al men te a
me re cer.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -

res) – Con ce do a pa la vra ao Se na dor Jef fer son Pé -
res, por ces são do Se na dor Fran ce li no Pe re i ra.

Se na dor Jef fer son Pé res, V. Exª terá 20 mi nu tos
para fa zer o seu pro nun ci a men to.

O SR. JEFFERSON PÉRES (Blo co/PDT – AM.
Pro nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Sras

e Srs Se na do res, os ser vi do res fe de ra is anun ci am
para o dia 22 uma pa ra li sa ção de ad ver tên cia ao Go -
ver no pelo fato de, mais uma vez, a pro pos ta or ça -
men tá ria para 2002 não in clu ir o re a jus te dos seus
ven ci men tos.

Essa omis são do Go ver no ago ra é agra va da
por que im pli ca des cum pri men to a uma de ci são re -
cen te do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, que de ter mi nou o 
cum pri men to do art. 37, X, da Cons ti tu i ção, que foi
ob je to de acór dão da Su pre ma Cor te do País.

Sr. Pre si den te, mo dés tia a par te, tive pa pel re le -
van te na ace le ra ção des sa de ci são do Su pre mo Tri -
bu nal Fe de ral. O his tó ri co des sa de ci são é o se guin te: 
a Cons ti tu i ção vi gen te es ta be le cia, até 1998, a obri -
ga to ri e da de da re vi são dos ven ci men tos dos ser vi do -
res pú bli cos ati vos e ina ti vos, no en tan to, não fi xa va
pe río dos. Par ti dos po lí ti cos e as so ci a ções de clas se
fo ram ao Su pre mo, que, em de ci são to ma da por ma i -
o ria, de ci diu que, não ha ven do pe río dos fi xa dos, o
Exe cu ti vo não es ta va obri ga do a cum prir. Em 1998,
no en tan to, no bojo da re for ma ad mi nis tra ti va, uma
emen da à Cons ti tu i ção es ta be le ceu que essa re vi são
ge ral de ven ci men tos e pro ven tos te ria de ser anu al.
Assim, o pe río do fi cou re al men te es ta be le ci do. 

Em 1999, um ano de po is, como o Go ver no, na
pro pos ta or ça men tá ria para o ano 2000, não in clu í ra
a re vi são, o meu Par ti do, o PDT, e o PT in gres sa ram
no Su pre mo Tri bu nal Fe de ral com uma ação di re ta de
in cons ti tu ci o na li da de por omis são para fa zer com que 
o Exe cu ti vo Fe de ral cum pris se esse dis po si ti vo cons -
ti tu ci o nal. Em fe ve re i ro des te ano, como não hou ves -
se ne nhu ma de ci são do Su pre mo, eu, so zi nho, to mei
a ini ci a ti va de pro cu rar o Re la tor Mi nis tro Ilmar Gal -
vão a quem fiz um ape lo para que apres sas se o jul ga -
men to da ma té ria, cujo teor in te res sa va a todo o uni -
ver so de ser vi do res fe de ra is, es ta du a is e mu ni ci pa is.
O Mi nis tro Ilmar Gal vão me re ve lou en tão que o pro -
ces so es ta va des de no vem bro de 1999 nas mãos do
Pro cu ra dor Ge ral da Re pú bli ca, Ge ral do Brin de i ro,
para emi tir pa re cer. Fa zia, por tan to, 1 ano e 3 me ses
que o pro ces so se en con tra va na Pro cu ra do ria Ge ral
da Re pú bli ca. Saí do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral para o 
ga bi ne te do Dr. Ge ral do Brin de i ro e lhe so li ci tei que
emi tis se o pa re cer. S. Exª pro me teu-me fazê-lo em
dez dias e cum priu a pa la vra: o pa re cer foi emi ti do 8
dias de po is. O Mi nis tro Ilmar Gal vão me ha via dito
que, tão logo re ce bes se o pa re cer da Pro cu ra do ria,
pro fe ri ria seu voto no pra zo de 30 dias. O Mi nis tro,
igual men te, cum priu a pa la vra: me nos de um mês de -
po is, pro la tou seu voto fa vo rá vel. O Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral jul gou a ma té ria e, por una ni mi da de, aco lheu



a ação, de ci din do que o Exe cu ti vo está obri ga do a
cum prir aque le dis po si ti vo cons ti tu ci o nal. Ha via, no
en tan to, Sr.ªs e Srs. Se na do res, o pe ri go de o acór -
dão le var 1, 2 ou mais anos para ser pu bli ca do. Exis -
tem exem plos de acór dãos que le va ram 4 anos para
ser pu bli ca dos ta ma nha a ple to ra de pro ces sos no
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral. Mais uma vez, vol tei àque -
la Cor te e tive uma au diên cia com o Mi nis tro Mar co
Au ré lio de Mel lo, que me dis se fal ta rem ape nas es cla -
re ci men tos dos vo tos dos Mi nis tros Nel son Jo bim e
Ellen Gra cie, aos qua is pe di ria que se apres sas sem.
Assim, S. Exª, o Mi nis tro Mar co Au ré lio, pu bli ca ria o
acór dão logo em se gui da. Re al men te, 10 ou 15 dias
de po is do meu en con tro com o Pre si den te do Su pre -
mo Tri bu nal Fe de ral, o acór dão foi pu bli ca do. Foi um
tem po tal vez re cor de, Sr. Pre si den te: ju nho des te ano, 
dois me ses de po is do jul ga men to. 

Ago ra, os Exe cu ti vos fe de ral, es ta du al e mu ni ci pal 
– ini ci al men te ape nas o Exe cu ti vo fe de ral, e de po is por
ações cor res pon den tes tam bém o es ta du al e o mu ni ci -
pal – es tão obri ga dos a fa zer cum prir a Cons ti tu i ção. É
um pro ble ma, por que o País pos sui su pe rá vit pri má rio,
mas dé fi cit no mi nal. Os re cur sos te rão que vir de al gum
lu gar. O Go ver no já dis se que en tre ga a ba ta ta quen te
ao Con gres so. Não po de mos, evi den te men te, agir ir res -
pon sa vel men te e fa zer au men tar o bu ra co das con tas
pú bli cas para aten der ao fun ci o na lis mo. No en tan to,
este pre ci sa ser aten di do. É uma ques tão de Jus ti ça,
por que dois ter ços dos ser vi do res pú bli cos fe de ra is es -
tão sem re a jus te há 7 anos. Ape nas al gu mas ca te go ri as 
como mi li ta res, pro fes so res uni ver si tá ri os e o gru po Fis -
co ti ve ram re a jus te e re cu pe ra ram to tal ou par ci al men te
seu po der aqui si ti vo. A gran de ma i o ria está re al men te
ca mi nhan do para a mi sé ria. O fun ci o na lis mo pú bli co fe -
de ral não agüen ta mais esse ar ro cho sa la ri al. E como
não va mos co me ter a ir res pon sa bi li da de de de se qui li -
brar o Orça men to fe de ral, te mos que ti rar de al gum lu -
gar; cor tar in ves ti men tos, re du zir tal vez o su pe rá vit pri -
má rio, não sei, mas al gum re a jus te há de ser con ce di do
aos ser vi do res em ge ral; pri me i ro, por que é jus to, e se -
gun do, por que se tra ta de um im pe ra ti vo cons ti tu ci o nal
e de uma de ci são da mais alta Cor te do País e, como
dis se o Mi nis tro Mar co Au ré lio, não pode ser uma de ci -
são inó cua, tem que ter con se qüên cia. Os dois Po de -
res, o Exe cu ti vo e o Le gis la ti vo, não po dem fin gir que
não exis te um man da men to cons ti tu ci o nal, por um lado
e, por ou tro, uma de ci são do Po der Ju di ciá rio a que te -
mos de obe de cer.

De for ma, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, 
que ao dar de po i men to da mi nha par ti ci pa ção nes se
epi só dio que ro unir a mi nha voz à de ou tros Se na do -

res – Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, há pou co eu es -
ta va dis tra í do mas per ce bi que V. Exª abor da va o
mes mo as sun to. Qu e ro unir-me a S. Exª e a ou tros
Se na do res que já se pro nun ci a ram para que a Co mis -
são Ge ral de Orça men to e, de po is, o Ple ná rio do Con -
gres so Na ci o nal pro cu rem uma so lu ção para esse
pro ble ma.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Con ce do a pa la vra ao pró xi mo ora dor ins cri to,
Se na dor Lú dio Co e lho. 

O SR. LÚDIO COELHO (Blo co/PSDB – MS.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, to mei co -
nhe ci men to do pro pó si to da Ban ca da de Opo si ção de 
con vo car o Mi nis tro Pe dro Ma lan e o Pre si den te do
Ban co Cen tral para tra ze rem ao Se na do es cla re ci -
men tos mais abran gen tes so bre o acor do com o Fun -
do Mo ne tá rio Inter na ci o nal. Por an te ci pa ção, apóio
esse pro pó si to. É im por tan te para a Na ção e o Se na -
do Fe de ral que te nha mos co nhe ci men to mu i to de ta -
lha do do acor do.

Sem pre te nho afir ma do – às ve zes até im pro pri -
a men te – que uma na ção pro cu ra o Fun do Mo ne tá rio
Inter na ci o nal quan do sua eco no mia está ne ces si tan -
do de con se lhos e apo io. É como uma con sul to ria:
quem está do en te pro cu ra um mé di co; e se a eco no -
mia está em di fi cul da des, a na ção pro cu ra o Fun do –
área com pe ten te para tra tar de pro ble mas de eco no -
mi as em di fi cul da des.

O en di vi da men to de cer tas na ções está enor -
me, as di fi cul da des para o cum pri men to das obri ga -
ções de ju ros são ex tre ma men te ele va das, as na ções 
mais po bres da Áfri ca e al gu mas do Ori en te Mé dio já
es tão re ce ben do per dão das na ções cre do ras. Qu an -
to a pa í ses como o Bra sil, a Argen ti na, a Tur quia, a
Rús sia e ou tros, te nho a im pres são de que, den tro de
al guns anos, ha ve rá um acor do in ter na ci o nal no sen -
ti do da re du ção co le ti va des sas obri ga ções, por que
es ses pa í ses de ve do res são mu i to im por tan tes para o 
mun do, e prin ci pal men te para os ca pi ta lis tas, por as -
se gu ra rem ren di men to à apli ca ção de re cur sos de les.

Apóio in te gral men te o de sem pe nho do Mi nis tro
Pe dro Ma lan no Mi nis té rio da Fa zen da. Con si de ro S.
Exª uma peça mu i to im por tan te para a re cu pe ra ção
da eco no mia na ci o nal. Ouço todo dia co bran ça ao
Go ver no para que apli que mais re cur sos em de ter mi -
na das áre as e per gun to: re cur sos ori un dos de onde?
Pen so que te mos de eco no mi zar mais ain da. O Po der
Pú bli co bra si le i ro, em to dos os ní ve is, Exe cu ti vo, Le -
gis la ti vo e Ju di ciá rio, em to dos os es ca lões, ne ces si ta 



fa zer um es for ço enor me no sen ti do de apri mo rar a
Admi nis tra ção Pú bli ca. A fa mí lia bra si le i ra teve com -
pe tên cia para re du zir o con su mo de ener gia elé tri ca,
o que foi mo ti vo de or gu lho para to dos nós, pois a po -
pu la ção, des de os mais hu mil des até os mais po de ro -
sos, en ten deu a gra vi da de do pro ble ma. Te nho dito à
mi nha fa mí lia e às pes so as com quem con vi vo que
pre ci sa mos fa zer essa eco no mia per ma nen te men te,
pois ela exi ge um es for ço que to dos te mos com pe tên -
cia para to le rar. Por que não de sen vol ver a eco no mia
em to dos os se to res da vida bra si le i ra, co me çan do no 
Con gres so? Te mos de re du zir gas tos em to das as
áre as. Esse é o meu pen sa men to.

Fe li ci to a Ban ca da de Opo si ção por con vo car o
Mi nis tro Pe dro Ma lan e o Pre si den te do Ban co Cen -
tral, Armí nio Fra ga, para dis cu tir com o Se na do Fe de -
ral as cláu su las do acor do as si na do e as me di das
nele pre vis tas. Tal vez te nha mos uma idéia pro mis so -
ra para ofe re cer ao Exe cu ti vo. 

Era o que ti nha a di zer. 
Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Lú dio Co e -
lho, o Sr. Anto nio Car los Va la da res, 2º
Vice-Pre si denn te, de i xa a ca de i ra da pre si -
dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. Mo za ril do
Ca val can ti, 4º Se crer tá rio.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Con ce do a pa la vra à pró xi ma ora do ra ins cri ta, Se na -
do ra Ma ri na Sil va.

A SRA. MARINA SILVA (Blo co/PT – AC. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são da ora do ra.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, du ran te o lon -
go pe río do de vi si ta a di ver sas co mu ni da des do meu
Esta do, tive a opor tu ni da de de con vi ver com as di fe -
ren tes re a li da des a que es tão sub me ti das as po pu la -
ções da Ama zô nia. Ale gram-me mu i to os re sul ta dos
que es ta mos ob ten do no que con cer ne à po lí ti ca de
di ver si fi ca ção da eco no mia ex tra ti vis ta.

Foi re a li za da uma con fe rên cia es ta du al, que re -
fle tiu so bre a re a li da de da eco no mia ex tra ti vis ta e flo -
res tal do meu Esta do. Des sa con fe rên cia, par ti ci pa -
ram tam bém ob ser va do res do Esta do do Ama zo nas,
que ali com pa re ce ram para, à luz da ex pe riên cia do
Acre, im ple men tar a Lei Chi co Men des, que será
apro va da tam bém no Esta do do Ama zo nas – se Deus 
qui ser. Essa lei cria sub sí dio para a bor ra cha, a fim de
ofe re cer a esse pro du to, que ain da ala van ca a eco no -
mia ex tra ti vis ta, pre ço ca paz de vi a bi li zar a eco no mia
das fa mí li as – e são mais de cem mil na Ama zô nia –
que vi vem do ex tra ti vis mo da bor ra cha e das cas ta -

nhas, as sim como da que bra do ba ba çu ou da pes ca
ar te sa nal.

No meu Esta do, com ale gria, ob ser va mos que a
di ver si fi ca ção da eco no mia ex tra ti vis ta está pos si bi li -
tan do às fa mí lia re tor no eco nô mi co e so ci al além das
ex pec ta ti vas es ta be le ci das. Du ran te mais de trin ta
anos essa eco no mia fi cou com ple ta men te aban do na -
da. Há dois anos o go ver no pas sou a pre o cu par-se
com a flo res ta. Em vir tu de dis so e da luta dos se rin -
gue i ros, que ao lon go dos anos re sis ti ram para que a
sua ati vi da de não de sa pa re ces se, hoje ve mos que
mais de três mil fa mí li as já re tor na ram à ati vi da de ex -
tra ti vis ta. Esse é um mo vi men to ím par em nos so País, 
onde a ten dên cia tem sido as pes so as sa í rem do
cam po para a ci da de; no caso do Acre ob ser va mos
um mo vi men to in ver so: as pes so as es tão sa in do da
pe ri fe ria das ci da des para ocu par inú me ros pos tos
den tro das re ser vas ex tra ti vis tas, par ti cu lar men te na
re ser va Chi co Men des.

As ava li a ções fe i tas re gis tram as pec tos po si ti -
vos, como o au men to do pre ço da bor ra cha que, em
1995 era de R$ 0,30; hoje mes mo nos lu ga res onde
exis tem as so ci a ções, usi nas de be ne fi ci a men to de
bor ra cha e co o pe ra ti vas, que ofe re cem mer ca do ria a
um pre ço me nor, o pre ço do qui lo da bor ra cha os ci la
en tre R$1,20 e R$1,30. Isso tem me lho ra do a con di -
ção de vida des sas fa mí li as, por que an tes, além de o
qui lo da bor ra cha cus tar trin ta ou, no má xi mo, cin -
qüen ta cen ta vos, o pre ço das mer ca do ri as era es tar -
re ce dor. Aque las po pu la ções eram mu i to ex plo ra das.

Além des se ga nho no pre ço da bor ra cha e da re -
du ção do cus to das mer ca do ri as, exis te hoje a pre sen -
ça do Esta do, que dá a es sas po pu la ções as sis tên cia à 
sa ú de e à edu ca ção, bem como me i os para o es co a -
men to da sua pro du ção. Além dis so tem ha vi do al gu -
mas cam pa nhas im por tan tes, como o Pro je to Ci da -
dão, que leva a es sas co mu ni da des be ne fí ci os na área 
de sa ú de e, prin ci pal men te, na de do cu men ta ção.

Du ran te essa con fe rên cia, tam bém foi ava li a da
a ação pro pri a men te dita do Go ver no es ta du al e do
Go ver no Fe de ral. De ve mos di zer, até por uma ques -
tão de jus ti ça, que, em bo ra a po lí ti ca am bi en tal do
Go ver no Fe de ral e a de de sen vol vi men to sus ten ta do
para a Ama zô nia te nham sido in ci pi en tes e pul ve ri za -
das, em al guns as pec tos fo ram po si ti vas. Foi apro va -
do, gra ças, diga-se de pas sa gem – é bom que se re -
gis tre isso –, ao es for ço e à luta do Con se lho Na ci o nal 
de Se rin gue i ros e, de modo ge ral, ao Mo vi men to dos
Extra ti vis tas da Ama zô nia, dos se rin gue i ros, dos que -
bra do res de coco, das ba ba çu e i ras, dos pes ca do res,
pes so as que li dam com ar te fa tos fe i tos com ci pós e



ou tras ati vi da des ex tra ti vis tas. Gra ças a essa pres -
são, al gu mas con quis tas fo ram re a li za das jun to ao
Go ver no Fe de ral, como, por exem plo, o sub sí dio fe -
de ral para a bor ra cha, o Pro gra ma Ama zô nia So li dá -
ria e o cré di to es pe ci al para os ex tra ti vis tas, o Pro dex,
que tem be ne fi ci a do mi lha res de fa mí li as. Essa con -
quis ta se deu gra ças a uma am pla mo bi li za ção de
cen te nas de ex tra ti vis tas, du ran te os anos de 1995 e
1996, que vi e ram a Bra sí lia e con se gui ram au diên cia
com o Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so. Na -
que la oca sião, tive a opor tu ni da de de ser a me di a do -
ra, com a pre sen ça de fi gu ras im por tan tes como o Pa -
dre Pa u li no Bal das sa ri e de Dom Mo a cir.

Abro um pa rên te se para di zer que Dom Mo a cir
so freu um aci den te no Esta do de Ron dô nia, mas, gra -
ças a Deus, já se en con tra fora de pe ri go, re cu pe ran -
do-se, ain da que com mu i to so fri men to. Se Deus qui -
ser, o Bis po vol ta rá são e sal vo, para a ale gria das po -
pu la ções da Ama zô nia, que tan to pre ci sam do seu
apo io e da sua vi bran te ca pa ci da de de le var aos que
não têm, não po dem e não sa bem al gum fio de es pe -
ran ça, tan to do pon to de vis ta so ci al quan to da sua or -
ga ni za ção po lí ti ca.

Gra ças à par ti ci pa ção das pes so as nes se mo vi -
men to, ob ti ve mos es sas con quis tas. Tam bém fico fe -
liz de ter fe i to par te des se es for ço, des de que che guei
aqui, em 1995, tra ba lhan do em vá ri as des sas pro pos -
tas, dia e no i te, ten tan do sen si bi li zar au to ri da des da
es fe ra eco nô mi ca, que não con se gui am com pre en -
der a im por tân cia des sas ati vi da des, con si de ran -
do-as como so bre vi vên cia de uma eco no mia do pas -
sa do que per sis te no mo men to pre sen te, em bo ra este 
mo men to exi ja a subs ti tu i ção des se an ti go mo de lo
pelo que jul gam ser o mais mo der no e mais ade qua -
do. No en tan to, da re fle xão que fa ze mos, é pos sí vel
com pa ti bi li zar as ati vi da des pro du ti vas tra di ci o na is do 
ex tra ti vis mo da bor ra cha, da cas ta nha, da co le ta do
óleo da an di ro ba e da co pa í ba, dos ci pós, que ser -
vem para o tra ba lho de mó ve is ar te sa na is e de tan -
tas ou tras ati vi da des ex tra ti vis tas com uma ou tra for -
ma de pro du ção, que vai des de o ma ne jo sus ten tá vel 
de ma de i ra para a cer ti fi ca ção, vi san do abas te cer o
mer ca do qua li fi ca do, que exi ge que a ex plo ra ção
ma de i re i ra já não mais ocor ra nos an ti gos mol des da
ex plo ra ção pre da tó ria. É fun da men tal uma ati vi da de
pe cuá ria que não seja ex ten si va, uma ati vi da de agrí -
co la que não seja pu ra men te a de der ru bar flo res tas
para fa zer que i ma das, vi san do o plan tio de la vou ra
bran ca. É pos sí vel uma pe cuá ria que faça ma ne jo de
pas ta gem e uma agri cul tu ra pe re ne, que não es te ja o

tem po todo ne ces si tan do de mais der ru ba das e mais
que i ma das.

Exis te es pa ço para uma eco no mia agro flo res tal
na Ama zô nia. É isso que o Acre está que ren do mos -
trar na prá ti ca para a Ama zô nia e para o Bra sil. É isso
que es ta mos bus can do vi a bi li zar a par tir da re a li za -
ção do zo ne a men to eco ló gi co eco nô mi co.

Re co nhe ce mos que esse é um ca mi nho di fí cil,
mas que vale a pena ser tri lha do, pois sa be mos que
seu re sul ta do será du ra dou ro e sus ten tá vel, tan to do
pon to de vis ta am bi en tal quan to eco nô mi co, so ci al,
cul tu ral, po lí ti co e éti co.

É la men tá vel di zer que, por de ter mi na dos pro je -
tos e prá ti cas eco nô mi cas, po de re mos sa cri fi car os
re cur sos de um mi lê nio em ape nas dez anos e, ain da
mais, que a uti li za ção pre da tó ria des ses re cur sos de
for ma cen tra li za da, sem di ver si fi ca ção e sem dis tri bu -
i ção, irá be ne fi ci ar por pou co tem po uma meia dú zia,
em de tri men to da que les que pre ci sa rão des ses re -
cur sos na tu ra is ofe re ci dos pela nos sa flo res ta ao lon -
go de toda a exis tên cia.

Sr. Pre si den te, re tor no às mi nhas ati vi da des nu -
tri da pe las es pe ran ças aca len ta das, pe los so nhos
trans for ma dos em re a li da de a par tir de pro pos tas con -
cre tas e, tam bém, pe las crí ti cas fe i tas àqui lo que ain da 
não está dan do cer to. Sin to-me al ta men te nu tri da
quan do ob ser vo que as pes so as, de for ma au tô no ma
e cons ci en te, es ta be le cem uma re la ção de au to no mia
com o Go ver no, di zen do aqui lo que é po si ti vo e ne ga -
ti vo, até mes mo re co nhe cen do seus pró pri os er ros.

Por su ges tão mi nha, apre sen tei ao Mi nis té rio do
Meio Ambi en te uma pro pos ta de ava li a ção e acom pa -
nha men to dos pro gra mas que hoje es tão vol ta dos para
o ex tra ti vis mo, como é o caso do Pro dex e do Pro gra ma
Ama zô nia So li dá ria. Não que re mos pro gra mas que não 
se jam ava li a dos, até para que os er ros se jam cor ri gi dos. 
Espe ra mos que esse seg men to tão im por tan te da nos -
sa eco no mia ex tra ti vis ta pos sa, à luz des ses en si na -
men tos, mo di fi car ru mos, per sis tin do na idéia de que a
Ama zô nia pre ci sa de um pro je to que di ver si fi que a sua
eco no mia, com es pa ço para os di ver sos seg men tos.
Ne ces sa ri a men te, es ses seg men tos de vem es tar su -
bor di na dos a um mo de lo de sus ten ta bi li da de, que não
po de rá de i xar de ser uma sus ten ta bi li da de eco nô mi ca,
so ci al, cul tu ral, po lí ti ca, am bi en tal e, aci ma de tudo, éti -
ca. Se não pen sar mos a Ama zô nia como um es pa ço de 
de sen vol vi men to eco nô mi co e so ci al, onde a eqüi da de
so ci al deva es tar pre sen te, todo o nos so es for ço terá
sido em vão.

Acre di to que a luta dos se rin gue i ros e dos ín di os 
da Ama zô nia tem con tri bu í do para dar esse gri to em



bus ca da eqüi da de e da jus ti ça so ci al, e, so bre tu do,
da sus ten ta bi li da de am bi en tal e cul tu ral.

Fi quei bas tan te fe liz ao sa ber que, no meu Esta -
do, já exis tem pes so as da ini ci a ti va pri va da que es tão
apos tan do nes se mo de lo, fa zen do com que suas ati -
vi da des eco nô mi cas ob je ti vem a sus ten ta bi li da de,
bus can do ocu par es pa ços no mer ca do, tan to den tro
do País como fora dele, para cons ti tu ir mos um exem -
plo de uma eco no mia não pre da tó ria, que não pen sa
ape nas no ime di a to. A par tir de uma vi são es tra té gi -
ca, fu tu ris ta, po de mos es ta be le cer no vas ba ses para
o de sen vol vi men to sus ten tá vel da Ama zô nia. Isso é
so bre ma ne i ra ani ma dor.

O meu pe que no Esta do do Acre tem-se cons ti -
tu í do nes se pe que no es pa ço, ape sar das di fi cul da des 
e dos de sa fi os que, sa be mos, pre ci sam ser en fren ta -
dos, no que con cer ne à in fra-es tru tu ra – cons tru ção
de es tra das, com cri té ri os de sus ten ta bi li da de, com
res pe i to às po pu la ções tra di ci o na is, que pre ci sam ser 
fe i tas para que a eco no mia se de sen vol va; luta em de -
fe sa de um mo de lo que apor te tam bém na ges tão
sus ten tá vel dos in ves ti men tos; ges to res al ta men te
qua li fi ca dos, bus can do a com pe ti ti vi da de, para que a
nos sa eco no mia não fi que eter na men te na de pen -
dên cia de mo de los ex ter nos à nos sa re a li da de.

Te mos tam bém o de sa fio de fa zer com que
aque le pe que no Esta do da Ama zô nia hon re o con te ú -
do his tó ri co da sua luta em de fe sa da nos sa flo res ta e, 
ao mes mo tem po, hon re a sim bo lo gia do que re pre -
sen ta, em ter mos da re sis tên cia da que les que ad qui -
ri ram uma cons ciên cia am bi en tal, ba se a da numa re -
la ção es ta be le ci da com a flo res ta, e não me ra men te
em te o ri as, que, mu i to em bo ra se jam im por tan tes,
pre ci sam ser tes ta das na prá ti ca. 

A luta so ci al dos po vos do Esta do do Acre cons -
ti tu iu um mo vi men to que, a par tir da re a li da de lo cal,
eco nô mi ca e so ci al, das suas pró pri as ma ze las, foi
ca paz de apre sen tar al ter na ti vas, não fi cou ape nas
na crí ti ca, no re gis tro ou no di ag nós ti co, mas, aci ma
de tudo, par tiu de pro pó si tos que con si de ro gran di o -
sos e, em cima de les, es ta be le ceu al ter na ti vas, como
é o caso das re ser vas ex tra ti vis tas e de boa par te das
po lí ti cas que es tão sen do im ple men ta das na Ama zô -
nia para be ne fi ci ar os que nun ca ha vi am sido lem bra -
dos por ne nhu ma po lí ti ca de go ver no, quer no pla no
es ta du al, quer no pla no fe de ral, por que as po lí ti cas
eram sem pre vol ta das para os pa trões, à épo ca os
se rin ga lis tas.

Hoje, a par tir dos pró pri os ex tra ti vis tas, te mos
uma sé rie de pro pos tas, como é o caso das que já
men ci o nei: a idéia das re ser vas ex tra ti vis tas, dos pro -

je tos de as sen ta men to ex tra ti vis tas, de uma lei fe de -
ral sub si di an do a ati vi da de da ex tra ção e pro du ção da 
bor ra cha e de uma li nha de cré di to es pe ci al para os
ex tra ti vis tas que, em mais de cem anos de ati vi da de,
mu i to em bo ra te nham pro pi ci a do cer ca de 40% das
ex por ta ções do nos so País, nun ca ti ve ram a opor tu ni -
da de de en trar em um Ban co para te rem aces so a um
cré di to de qual quer na tu re za.

Mas, ago ra, gra ças a Deus, com a aju da do mo -
vi men to so ci al or ga ni za do, com o meu tra ba lho aqui e 
com a aju da de ou tros par ce i ros, tam bém sen sí ve is a
esta ca u sa, mes mo não sen do da Ama zô nia, nós
con se gui mos essa li nha de cré di to com o apo io, na
épo ca, do Pre fe i to Jor ge Vi a na, que hoje é Go ver na -
dor, do Go ver na dor João Alber to Ca pi be ri be e do Se -
cre tá rio de Pla ne ja men to de Ron dô nia à épo ca do
Go ver na dor Val dir Ra upp.

Faço este re gis tro por en ten der que as gran des
idéi as, os gran des pro je tos, aqui lo que re al men te tem
con sis tên cia nun ca pode ser cré di to de uma úni ca
pes soa ou seg men to. É sem pre obra de mu i tas mãos.
Sem pre digo que so mos an jos com uma só asa e so -
men te con se gui mos voar quan do es ta mos abra ça -
dos.

A luta em de fe sa de um mo de lo sus ten tá vel
para a Ama zô nia ja ma is po de rá ser fru to da ação de
um gru po ou de uma pes soa; terá ne ces sa ri a men te
que ser a luta dos ho mens e mu lhe res de bem que
com pre en dem que esse es pa ço não pode ser uti li za -
do de for ma pre da tó ria e ir res pon sá vel, mas que, aci -
ma de tudo, seja uti li za do da for ma como me re ce, ou
seja, por re pre sen tar a ma i or me ga di ver si da de do
pla ne ta com 22% das es pé ci es vi vas do mun do, 20%
da água doce dis po ní vel no mun do e por ter uma bi o -
di ver si da de ava li a da em qua tro tri lhões de re a is, ou
seja, uma ri que za imen su rá vel.

No meu Esta do, vá ri as co mu ni da des con ti nu am
lu tan do e per sis tin do, re co nhe cen do os er ros da tra je -
tó ria da luta, mas que, aci ma de tudo, con ti nu am com
a dis po si ção acer tar. Com ale gria, ob ser vo que esse
não é mais um dis cur so de mi no ria, mas da ma i o ria.
Pelo me nos no dis cur so. Em uma re vis ta de uma com -
pa nhia aé rea vi um anún cio que di zia que mais de
90% da área do Esta do do Ama zo nas está pre ser va -
da e que o Esta do apos ta num mo de lo de sus ten ta bi -
li da de.

Lem bro-me de que, há doze ou tre ze anos,
quan do Chi co Men des ain da era vivo, a ma i or crí ti ca à 
sua fi gu ra vi nha exa ta men te de al guns se to res con -
ser va do res do Esta do do Ama zo nas, como se ele es -
ti ves se na con tra mão da his tó ria. Anos se pas sa ram,



e hoje vejo que o dis cur so do Chi co Men des, de doze,
tre ze anos atrás, foi as si mi la do até mes mo por aque -
les que de fen di am o ta cão da mo tos ser ra. As gran des 
idéi as não fi cam pri va ti za das para um pe que no gru po
ou uma pes soa, elas são ex pan di das, pro je ta das no
in cons ci en te co le ti vo da so ci e da de, da hu ma ni da de,
al can çan do até aque las ca be ças mais re sis ten tes.
Com ale gria, ob ser vo que es ta mos con se guin do essa 
pre ser va ção, essa pro je ção, essa sus ten ta bi li da de
para uma Ama zô nia que é sim bo li ca men te ama da,
de se ja da. Vis lum bra mos a sua pre ser va ção, não ape -
nas sim bo li ca men te. Tam bém no seu con te ú do e na
sua for ma, a Ama zô nia exi ge essa pre ser va ção, que
hoje es ta mos con se guin do. Mais pa la vras do que
ações, mas al gu mas ações es tão se con cre ti zan do,
ain da que pul ve ri za das e in ci pi en tes.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Con ce do a pa la vra à pró xi ma ora do ra ins cri ta, a Se -
na do ra He lo í sa He le na.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT - AL.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são da ora do -
ra.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, em pri -
me i ro lu gar, eu gos ta ria de sa u dar a Se na do ra Ma ri na 
Sil va pelo pro nun ci a men to e di zer da nos sa cons tan te 
ale gria por vê-la, jun ta men te com to dos os com pa -
nhe i ros do Acre, num es for ço gi gan tes co para vi a bi li -
zar po lí ti cas pú bli cas e so ci a is e in ves ti men tos na
pers pec ti va de ga ran tir o de sen vol vi men to sus ten tá -
vel.

Sr. Pre si den te, ama nhã, res pal dan do uma re i -
vin di ca ção de to dos os Se na do res da Opo si ção – es -
pe ro que não só os da Opo si ção –, apre sen ta re mos
re que ri men to na Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos,
que tam bém será apre sen ta do no ple ná rio do Se na do,
no sen ti do de que pos sa mos de ba ter, no Con gres so
Na ci o nal e no Se na do Fe de ral, o novo acor do fir ma do
pelo Bra sil com o Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal.

Sei que o de ba te não é novo na Casa, tal vez te -
nha sido mais agi gan ta do no fi nal de 1998, iní cio de
1999. Lem bro-me, com mu i ta cla re za, em bo ra ain da
não fos se mem bro do Con gres so Na ci o nal, de uma
ques tão de or dem le van ta da pelo De pu ta do Fe de ral
José Dir ceu, Pre si den te do meu Par ti do, re fe ren te ao
art. 49, in ci so I, da Cons ti tu i ção Fe de ral, que tra ta da
ne ces si da de de pro nun ci a men to do Con gres so Na ci -
o nal, e não ape nas do Se na do Fe de ral, de acor dos
que te nham atos que acar re tem en car gos ou com pro -
mis sos gra vo sos ao pa tri mô nio na ci o nal. O Dr. Ra i -
mun do Car re i ro in clu si ve nos for ne ceu a con clu são
ofe re ci da à en tão Pre si dên cia da Casa, re la ci o na da a
uma con sul ta fe i ta à Con sul to ria, na qual não se es ta -

be le cia como ne ces sá ria a re i vin di ca ção ao art. 49,
vis to que o Bra sil já se apre sen ta como mem bro efe ti -
vo do Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal. O pró prio Mi nis -
tro Ma lan, em to dos os acor dos fe i tos com o Fun do
Mo ne tá rio Inter na ci o nal ou em qual quer ou tra ope ra -
ção de cré di to, sem pre faz ques tão de di zer que ape -
nas po de rá in for mar à Co mis são de Assun tos Eco nô -
mi cos, nem ofi ci al men te à Pre si dên cia da Casa. Do
mes mo je i to, aca ba so bran do para o Se na do, por que
o art. 52, in ci so V, es ta be le ce como com pe tên cia pri -
va ti va do Se na do a au to ri za ção des sas ope ra ções de
cré di to. Aca bam sen do dis cu ti das no Se na do sim -
ples men te as con se qüên ci as, os pas sos se guin tes
re la ci o na dos ao acor do com o FMI.

É de fun da men tal im por tân cia que esta Casa
faça o de ba te, por que é no mí ni mo ir ri tan te que o
Con gres so sim ples men te ace i te a de ma go gia, a
men ti ra, a pro pa gan da en ga no sa do Go ver no Fe de -
ral, que in sis te em se co mu ni car com a opi nião pú bli -
ca apre sen tan do o FMI como se fos se uma ins ti tu i ção 
fi lan tró pi ca, o que é uma men ti ra. O Fun do Mo ne tá rio
Inter na ci o nal não é uma ins ti tu i ção fi lan tró pi ca, é uma 
ins ti tu i ção fi nan ce i ra que age de for ma uni la te ral para
pre ser var úni ca e ex clu si va men te os in te res ses dos
cre do res in ter na ci o na is. Ou seja, com a con fu são da
cri se da Argen ti na, por tan to, com a pos si bi li da de da
nu vem fi nan ce i ra de ca pi tal vo lá til que pa i ra so bre o
pla ne ta Ter ra, há o cha ma do ca pi tal es pe cu la ti vo,
aque les pa ra si tas que não fa zem nada, não co lo cam
um ti jo lo, não ge ram em pre go, não di na mi zam a eco -
no mia lo cal, não ge ram ren da, não se sub me tem,
como os par ques pro du ti vos na ci o na is ou os mi lhões
de tra ba lha do res que fi cam à mer cê des sa ci ran da fi -
nan ce i ra im pos ta pela po lí ti ca eco nô mi ca. Essa é a
tur ma que não bota um pre go sem es to pa. É a nu vem
fi nan ce i ra de ca pi tal vo lá til que pa i ra so bre o Pla ne ta
Ter ra e pa ra si ta na ções in te i ras. E é para essa tur ma
que o Go ver no Fe de ral, mais uma vez, in sis te e faz
um novo acor do com o Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o -
nal. Men te, quan do apre sen ta o FMI como ins ti tu i ção
fi nan ce i ra. Não é! É men ti ra!

Por tan to, é de fun da men tal im por tân cia que os
Mi nis tros Ma lan e Mar tus Ta va res es te jam aqui, por -
que, quan do o Go ver no Fe de ral vai à opi nião pú bli ca
e tem a ou sa dia de di zer que vêm 15 bi lhões para o
Bra sil, é men ti ra! Con ver sa mais feia! De vi am en ver -
go nhar-se por men tir tan to pe ran te o Bra sil. Men ti ra!
Não há 15 bi lhões co i sís si ma ne nhu ma. De se tem bro
de 2001 até o fi nal do ano que vem, vão ser dis po ni bi -
li za dos o que hoje são 2 bi lhões e que não po dem se -
quer ser trans for ma dos em mo e da cor ren te, o que



sig ni fi ca dó lar pre ser va do em ca i xa para pa gar os agi -
o tas in ter na ci o na is. E, jun to com isso, há co i sa pior: o
”Le xo tan“ para acal mar a his te ria do mer ca do, e o
cho que elé tri co no povo bra si le i ro, que é cal mo. Men -
tem, di zen do que vêm 15 bi lhões – por que não vêm –
e isso não sig ni fi ca re cur so novo para in ves tir na sa ú -
de, na edu ca ção, na se gu ran ça pú bli ca. Men ti ra! Não
tem re cur so ne nhum. Jun to com isso, o FMI im põe al -
gu mas co i sas: mais cor tes no Orça men to para a po -
pu la ção bra si le i ra. Até ago ra, eles já cor ta ram mais
de 18 bi lhões. Como? Da for ma mais cru el, cí ni ca e
dis si mu la da: não exe cu ta ram o Orça men to. Então, já
es tão cor tan do. 

Cor ta ram 18 bi lhões até ago ra, por que não exe -
cu ta ram o que dis se ram ao Bra sil e ao Con gres so Na -
ci o nal que iri am fa zer. Não exe cu ta ram, e ain da as -
sim, com o novo acor do, há mais co i sas a fa zer: ele -
va-se a ar re ca da ção por meio de im pos tos e ta xas,
so bre car re gan do o se tor pro du ti vo, aque le que se
sub me te à ló gi ca do mer ca do, às re gras da com pe ti ti -
vi da de, à os ci la ção da po lí ti ca eco nô mi ca ou à his te -
ria do ca pi tal es pe cu la ti vo. E o Go ver no não tem co ra -
gem de fa zer a re for ma tri bu tá ria e tem a ou sa dia de
di zer que irá fazê-lo com os pen du ri ca lhos en ca mi -
nha dos ao Con gres so.

O Go ver no tem que con tin gen ci ar re cur sos para 
in ves ti men tos em in fra-es tru tu ra, ou seja: em ro do vi -
as, fer ro vi as, no se tor elé tri co – e nes te se tor vi ve mos
uma cri se gi gan tes ca –, no abas te ci men to d´água e
em obras de ir ri ga ção no Nor des te. Tudo isso vai ser
cor ta do. Tem que con tin gen ci ar re cur sos para cus te -
io, sa lá rio, equi pa men tos, pes qui sas, ciên cia e tec no -
lo gia. Tem que con tin gen ci ar, ou seja, vai cor tar, rou -
bar di nhe i ro da edu ca ção, da sa ú de, da ha bi ta ção...
Tem que con ti nu ar in cen ti van do a ali e na ção de bens
da União, como sem pre fi ze ram, com pri va ti za ções e
con ces sões. Este Go ver no não tem au to ri da de mo ral
para fa lar em pri va ti za ção, mas con ti nua fa lan do em
dar con ti nu i da de à pri va ti za ção das hi dre lé tri cas.
Quer ace le rar a dis cus são so bre a pri va ti za ção das
com pa nhi as de abas te ci men to e sa ne a men to etc.

Então, Sr. Pre si den te, é inad mis sí vel a cal ma ria
no Se na do. É inad mis sí vel a cal ma ria no Con gres so
Na ci o nal, di an te de uma men ti ra! Sei que o Go ver no
Fe de ral men te mu i to e que já de ve ría mos es tar acos -
tu ma dos com isso. Men tem tan to que já vi rou con tu -
má cia. Men tem, lu di bri am, ma ni pu lam in for ma ções.
Eles pre ci sam ir, Se na dor La u ro Cam pos, à opi nião
pú bli ca fa zer a pro pa gan da en ga no sa de que che ga -
ram 15 bi lhões ao Bra sil. Não fa çam isso, por que o
povo bra si le i ro já é tão so fri do, vive tan ta dor, tan ta mi -

sé ria! Qu an do ouve fa lar de 15 bi lhões, o po bre co i ta -
do que está mor ren do de fome, de sede, que mora na
fa ve la até se ale gra um pou co, achan do que so bra rá
di nhe i ro para a sa ú de, para a edu ca ção, para a se gu -
ran ça pú bli ca, para a ha bi ta ção... Men ti ra!

O Go ver no Fe de ral, que é men ti ro so, pre ci sa ao
me nos vir ao ple ná rio da Casa e ex pli car tudo o que
será fe i to. E es pe ro que, mais uma vez, o Se na do, o
Con gres so Na ci o nal, não se sub me tam à po si ção de
ane xo ar qui te tô ni co do Pa lá cio do Pla nal to. É uma co -
i sa im pres si o nan te: é tan ta pose nos sa, é tan ta pose
do Con gres so Na ci o nal... É mu i ta pose! É uma be lís -
si ma es tru tu ra ar qui te tô ni ca, en quan to a vida do País
é dis cu ti da num acor do como esse. São as po lí ti cas
so ci a is, as po lí ti cas pú bli cas, os se to res pro du ti vos, o
par que pro du ti vo na ci o nal, os pos tos de tra ba lho...
en fim, a vida do País está sen do dis cu ti da nes se mo -
men to.

Por isso, es pe ro que, mais uma vez, não as su -
ma mos a sín dro me do ane xo ar qui te tô ni co do Pa lá cio 
do Pla nal to e pos si bi li te mos a vin da do Go ver no ao
ple ná rio ou na Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos,
ga ran tin do-se a par ti ci pa ção de to dos os Se na do res.
Que pos sa mos dis cu tir a pro pa gan da en ga no sa do
Go ver no Fe de ral, re la ci o na da a mais um acor do do
Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal. 

O Sr. La u ro Cam pos (Sem Par ti do - DF) – V.
Exª me con ce de um apar te?

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT - AL) –
Con ce do, com mu i to pra zer, um apar te a V. Exª, Se -
na dor La u ro Cam pos.

O Sr. La u ro Cam pos (Sem Par ti do - DF) – Se -
na do ra He lo í sa He le na, para fa lar a ver da de, es ta va
com sa u da des de apar te ar seus bri lhan tes pro nun ci -
a men tos. V. Exª dis cur sa para acor dar uma par te des -
ta Casa que con ti nua a dor mir em ber ço es plên di do,
como bem sa li en tou, en quan to lá fora a no i te é fria,
pe ri go sa, te ne bro sa e ame a ça do ra. A Amé ri ca La ti na
está em uma si tu a ção pré-re vo lu ci o ná ria e, no en tan -
to, con ti nu a mos a dor mir nes te Se na do. Nas ra ras ex -
ce ções em que se fala, co men ta-se ”o mun do da lua“
ou ou tros as sun tos com ple ta men te fora do al can ce
dos mor ta is bra si le i ros, dos pe ni ten tes bra si le i ros.
Qu an do co me cei a es cu tar o dis cur so de V. Exª, não
sa bia se o as sun to era o Bra sil, a Argen ti na ou ou tro
”pa i se co“ qual quer da Amé ri ca La ti na. Os neó fi tos, os
ne o li be ra is, os ”ne o na das“ es tão por aí – e ain da di -
zem que não são. Não têm co ra gem de fa lar, de co lo -
car uma ta bu le ta em seus des ca mi nhos. Pois bem, V.
Exª tem toda a ra zão: um País do mi na do, de jo e lhos,
como é o Bra sil, fez ins cre ver na sua Car ta Mag na,



art. 166, § 3º, in ci so III, le tra b, que nós, De pu ta dos e
Se na do res, não po de mos apre sen tar ne nhum pro je -
to, ne nhu ma me di da ao Orça men to. E o povo acre di ta 
que nós fa ze mos o Orça men to. Um Orça men to que já
vem fe i to, um Orça men to no qual não po de mos in flu -
en ci ar em nada de sig ni fi ca ti vo, até mes mo por que o
ar ti go que ci tei afir ma que não po de mos apre sen tar
emen da que im pli que re du ção das nos sas dis po ni bi li -
da des para o pa ga men to da dí vi da. A pri o ri da de pri -
me i ra des te País – en ver go nha da, mas pri me i ra –,
não é edu ca ção, não é sa ú de, não é so ci al. Está es -
cri to na Cons ti tu i ção: a pri o ri da de é o pa ga men to da
dí vi da ex ter na. E nós não po de mos al te rar esse dis -
po si ti vo, não po de mos atin gir o tal do su pe rá vit pri má -
rio. Então, pre ci sa mos ar re ca dar mais, como ar re ca -
da mos ago ra mais de 30 bi lhões e de i xar de re ser va
para quan do ”o seu lobo“ che gar. E ele che ga sem pre, 
to dos os dias. O lobo é o FMI, que con cen tra to dos os
po de res e in te res ses da do mi na ção im pe ri a lis ta in ter -
na ci o nal. Não po de mos fa zer nada. Fi ca mos ali brin -
can do, tro can do seis por meia dú zia. Apre sen ta mos
pro je tos para fin gir, nos mu ni cí pi os, que con se gui mos 
ver ba. Con se gui mos co i sa al gu ma! Ti ra mos da sa ú de 
e apli ca mos na edu ca ção. Ti ra mos da edu ca ção e
apli ca mos nas es tra das, e as sim por di an te, mas não
po de mos to car na par te do lobo, do FMI. Há su pe rá -
vit, ex ces so da ar re ca da ção, que não pode ser em -
pre ga do em nada por que tem que fi car de re ser va
para que o FMI coma à von ta de e se far te. De po is, va -
mos fa zer ou tro su pe rá vit para ma tar a fome do ano
que vem. Assim es ta mos fa zen do des de o prin cí pio.
Re al men te é o mo men to de apro ve i tar mos essa re be -
lião. E quem foi o res pon sá vel por isso na Argen ti na?
Foi o Sr. Ca val lo, o co man dan te que mon tou no ca va lo 
de Áti la, des tru iu a Argen ti na, de sem pre gou o povo
ar gen ti no e quer, tal como aqui, ti rar um mi lhão. Ago -
ra, te re mos US$15 bi lhões de em prés ti mos para pa -
gar no fu tu ro, mas, por en quan to, só vi e ram US$4,6
bi lhões. O res to virá se fi car mos bon zi nhos, con fiá ve -
is e apla u dir mos. Então, se isso acon te cer, o Bra sil
terá US$15 bi lhões. A Argen ti na já foi es tra ça lha da
des de 1991 por um pla no igual zi nho a esse, só que lá
in clu í ram na Cons ti tu i ção a taxa de câm bio. Então,
hou ve al gum por tu guês – des cul pe Por tu gal, sou de
as cen dên cia por tu gue sa, mas por as sim di zer – para
fa zer um ab sur do des ses, in clu ir taxa de câm bio, que
deve os ci lar, que deve ser fle xí vel, na Cons ti tu i ção. Na 
hora em que o Go ver no for me xer na taxa de câm bio,
todo mun do fica sa ben do, e não ha ve rá ne nhum ”bur -
ro de ca cho la“ que não en ten da que ele tem que mu -
dar de po si ção! É ló gi co! Des cul pe a ex ten são do
apar te, sou o pró xi mo ora dor, ce de rei par te do meu

tem po a V. Exª, já es tou fa zen do meu dis cur so an te ci -
pa da men te, por que há mu i to a di zer. Por exem plo,
apre sen ta rei ago ra mais um pro je to. Não va le rá nada, 
como esse do Art. 166, que eu quis apre sen tar, mas
tem que con tar com 27 as si na tu ras. Então, ape nas fa -
la rei nele, para re gis trar, para os meus ne tos sa be rem 
que não fui en ga na do, que eu sa bia o que es ta va
acon te cen do e que a Cons ti tu i ção as se gu ra va o as -
sal to de les so bre o Bra sil. É um as sal to cons ti tu ci o na -
li za do! Esse pes so al de du pla na ci o na li da de, es ses
”Cac ci o la“, rou bam aqui e fo gem para lá, onde têm
ou tra na ci o na li da de e não po dem ser ex tra di ta dos,
esse ”Fra ga“ es ses se res du a is, de du pla na ci o na li da -
de. Eles não er ra ram co nos co, es tão acer tan do para a 
ou tra pá tria ama da, que tem um lu gar para eles no fu -
tu ro. Na hora em que a si tu a ção aper tar aqui, como no 
caso do Sal va to re Cac ci o la e tan tos ou tros, se rão
ami gos do Ge or ge So ros. Te nho um pro je to para res -
trin gir a du pla na ci o na li da de: rou bar aqui e cor rer im -
pu ne para lá. Isso não é pos sí vel, va mos con ti nu ar
sen do bo bos até quan do? Agra de ço pelo apar te e
peço des cul pas pela de lon ga. Há mais de vin te dias
eu não fa la va e não agüen tei a pul são.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Agra de ço o apar te de V. Exª, meu que ri do com pa nhe -
i ro, Se na dor La u ro Cam pos, que tem sido sem pre um
ver da de i ro guer re i ro de fen den do os in te res ses do
Bra sil e da hu ma ni da de.

Por tan to, Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res,
fica aqui o nos so re que ri men to. Espe ro que a base
go ver nis ta não crie qual quer pro ble ma ou ce le u ma
em re la ção a isso. Sei que exis tem di fi cul da des gi gan -
tes cas para tra zer mi nis tros a esta Casa.

Aci ma de tudo, es pe ro que o Se na do não se
com por te como um ane xo ar qui te tô ni co do Pa lá cio do 
Pla nal to, que esta Casa cum pra o seu pa pel e tra ga a
esta Casa Mi nis tros como Pe dro Ma lan ou Mar tus Ta -
va res. Enfim, que a equi pe do Go ver no que está ope -
ra ci o na li zan do mais um acor do com o gran de exem -
plo de pa ra si tis mo da hu ma ni da de, o Fun do Mo ne tá -
rio Inter na ci o nal, pos sa vir a esta casa pres tar as ex -
pli ca ções ne ces sá ri as di an te da men ti ra e da pro pa -
gan da en ga no sa que in sis ten te men te fa zem por in -
ter mé dio dos me i os de co mu ni ca ções.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.

Du ran te o dis cur so da Sra. He lo í sa He -
le na, o Sr. Mo za ril do Ca val can ti, 4º Se cre tá -
rio, de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é
ocu pa da pelo Sr. Anto nio Car los Va la da res,
2º Vice-Pre si den te.



O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela Li de ran ça do Go -
ver no.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – V. Exª tem o tem po de ter mi na do pelo Re gi men -
to Inter no, que é de cin co mi nu tos.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, 
Srªs e Srs. Se na do res, tra ta rei do tema fe ri do pela Se -
na do ra He lo í sa He le na. Tan to o Mi nis tro Pe dro Ma lan
quan to o Mi nis tro Mar tus Ta va res, como qual quer ou -
tro do Go ver no Fer nan do Hen ri que, sem pre que con -
vi da dos, fi ze ram ques tão e com pa re ce ram ao Ple ná -
rio ou às Co mis sões do Se na do Fe de ral e do Con -
gres so para pres tar es cla re ci men tos. Por tan to, qual -
quer re que ri men to de con vi te é bem-vin do. Pen so ser
im por tan te os Mi nis tros vi rem a esta Casa – e têm vin -
do exa us ti va men te – no sen ti do de pres tar in for ma -
ções da ação trans pa ren te do Go ver no.

Qu an to à ques tão es pe cí fi ca do acor do com o
FMI, ven ti la da mu i to hoje pela im pren sa, con si de ro o
acor do ex tre ma men te im por tan te, no mo men to em
que os fun da men tos da eco no mia da Amé ri ca do Sul
es tão vi ven do esta si tu a ção por con ta do que acon te -
ce na Argen ti na. Sem dú vi da, essa si na li za ção, em
âm bi to in ter na ci o nal, é fun da men tal não ape nas para
o Go ver no Fer nan do Hen ri que, mas para ga ran tir o
equi lí brio e a go ver na bi li da de ao pró xi mo Go ver no
para que não se de fron te, no fi nal do pe río do em cri -
se, com al gum des ses con tra tem pos in ter na ci o na is.

Por tan to, ao alo car ou ao ga ran tir os re cur sos
para o Go ver no Fer nan do Hen ri que, o FMI, na ver da -
de, de mons tra que os fun da men tos da eco no mia bra -
si le i ra es tão no ca mi nho cor re to, di fe ren te men te da
Argen ti na. Este acor do, fe i to com mu i ta res pon sa bi li -
da de, sem nada es con di do, virá ao Se na do para ser
apro va do e, te nho cer te za, de que o Mi nis tro irá ex pli -
cá-lo bem e de mons trar que o País está no ca mi nho
cer to.

Em nome da Li de ran ça do Go ver no, con cor da -
mos com o con vi te e, no mo men to cor re to, va mos
apla u di-lo e apro vá-lo, para que o Mi nis tro Pe dro Ma -
lan pos sa vir no va men te de mons trar o es for ço que o
Go ver no do Pre si den te Fer nan do Hen ri que tem fe i to
no sen ti do de man ter a eco no mia equi li bra da, con ter
o en di vi da men to, en fim, pro cu rar os ca mi nhos para
dar sus ten ta bi li da de ao nos so de sen vol vi men to.

Peço a V. Exª a mi nha ins cri ção para dis cur sar,
em um ou tro mo men to, como Se na dor, por que o im -
por tan te ago ra é fa zer o re gis tro em nome da Li de ran -
ça do Go ver no. 

Mu i to obri ga do.
O SR PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da res) 

– Per gun to à Se na do ra He lo í sa He le na se V. Exª vai
ocu par o tem po da Li de ran ça, nes te ho rá rio, para fa -
lar em nome do blo co de Opo si ção?

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Sr. Pre si den te, gos ta ria ape nas de fa zer um pe que no
re gis tro. Tal vez nem seja ne ces sá ria a ins cri ção.
Como o Se na dor Ro me ro Jucá se ins cre veu, tam bém
aca bei por me ins cre ver. Vou so li ci tar as no tas ta qui -
grá fi cas, até por que, como o Se na dor Ro me ro Jucá
dis se, esse acor do ca be ria a apro va ção do Se na do,
em bo ra o acor do já te nha sido efe tu a do. Sa be mos
que o que ocor reu em 1998 foi um faz-de-con ta de
acor do com o FMI, pois tra ta va-se de fato de uma au -
to ri za ção para uma ope ra ção de cré di to com um ban -
co do Ja pão.

Des ta vez, con for me dis se o Lí der do Go ver no,
o acor do com o Fun do Mo ne tá rio já foi fe i to, já está in -
clu si ve na Inter net, na pá gi na do Fun do Mo ne tá rio
Inter na ci o nal, eles já es tão ope ran do nes se sen ti do,
mas nós tam bém va mos par ti ci par.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da res)
– Con ce do a pa la vra ao Se na dor Car los Pa tro cí nio.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, du ran te o re -
ces so par la men tar, vi si ta mos cer ca de 35% dos Mu ni -
cí pi os do meu Esta do e ti ve mos a opor tu ni da de de re -
ce ber a hon ro sa vi si ta do Mi nis tro do Espor te e Tu ris -
mo, Car los Mel les, e do Pre si den te Fer nan do Hen ri -
que Car do so, que vem vi si tan do o Esta do do To can -
tins mais ami ú de, ten do em vis ta que esse Esta do de -
ve rá ser o sal va dor da cri se ener gé ti ca do nos so País.

Ape lo à Câ ma ra de Ges tão da Cri se de Ener gia
Elé tri ca para que não puna o Esta do do To can tins
nem os Esta dos da re gião Nor te, que con so mem ape -
nas cer ca de 50% da ener gia que pro du zem.

Sr. Pre si den te, foi ins ti tu í do, no de cor rer do mês
de ju lho, que se eco no mi ze 15% de ener gia no Esta -
do do To can tins, já que o nos so Esta do é sui ge ne ris. 
Te mos as mais be las pra i as in te ri o ra nas flu vi a is do
País – as pra i as do Rio Ara gua ia e do To can tins, além
das pra i as dos seus aflu en tes –, para onde acor rem,
so bre tu do no mês de ju lho, das fé ri as es co la res, dos
re ces sos, cen te nas de mi lha res de pes so as, para
des fru ta rem das ma ra vi lhas da na tu re za.

A Câ ma ra de Ges tão da Cri se de Ener gia Elé tri -
ca pro pôs que os Esta dos da re gião Nor te fi zes sem
um es for ço para, num pri me i ro pas so, eco no mi zar
15% de ener gia. Em não sen do cum pri da essa meta,



o Go ver no te ria de ra ci o nar 20% da ener gia que con -
su mi mos, ago ra já com as san ções pre vis tas pela Câ -
ma ra de Ges tão da Cri se de Ener gia Elé tri ca em nos -
so País.

Sr. Pre si den te, há fins de se ma na no Esta do do
To can tins em que te mos mais pes so as nas pra i as que 
nas pró pri as ci da des. Hoje, as ci da des pró xi mas às
pra i as for ne cem a ener gia elé tri ca por meio das li ga -
ções per mi ti das pela Cel tins, Com pa nhia de Ener gia
Elé tri ca do Esta do do To can tins. Nes sas épo cas, te -
mos, du ran te 24 ho ras por dia, um con su mo in ten si vo
de ener gia para o la zer dos inú me ros to can ti nen ses
que es tu dam ou tra ba lham em ou tros Esta dos e, so -
bre tu do, dos con vi da dos que vão para a re gião a fim
de des fru ta rem das be le zas na tu ra is que o nos so
Esta do pro por ci o na.

Assim, já no fi nal do mês de ju lho, o Esta do de
To can tins, em que pese ao es for ço de sua gen te e
dos ór gãos go ver na men ta is, não ha via con se gui do
eco no mi zar nem 12% do con su mo de ener gia elé tri -
ca. O pra zo pre vis to para al can çar a meta de eco no -
mia ven ce ama nhã, dia 7, quan do te re mos de pres tar
con tas ao Gru po Esta du al de Ra ci o na li za ção de
Ener gia, Gere, co mis são cri a da pelo Go ver no do
Esta do para ori en tar as pes so as a fim de di mi nu ir o
con su mo.

É bem pro vá vel que o Esta do de To can tins e os
ou tros Esta dos do Nor te, por se rem Esta dos de tu ris -
mo eco ló gi co, não con si gam eco no mi zar ener gia pe -
los pa râ me tros es ta be le ci dos pela Câ ma ra de Ges tão 
da Cri se de Ener gia Elé tri ca.

Por tan to, ape lo às au to ri da des fe de ra is para
que dêem mais um pra zo ao Esta do de To can tins, tal -
vez um dos me no res con su mi do res de ener gia elé tri -
ca do nos so País, em bo ra atu al men te ve nha ex pan -
din do o ofe re ci men to de ener gia elé tri ca para os pro -
du to res ru ra is. Por in ter mé dio de um ou sa do pro gra -
ma, com re cur sos ori un dos de or ga nis mos ja po ne ses 
e de acor dos de co o pe ra ção en tre To can tins, JICA e
Exim bank, do Ja pão, es ta mos con se guin do im plan tar 
ener gia em cer ca de 12 mil pro pri e da des ru ra is do
nos so Esta do. Evi den te men te, esse pro je to está so -
fren do uma so lu ção de con ti nu i da de, uma de mo ra,
ten do em vis ta a cri se ener gé ti ca em nos so País.

Sr. Pre si den te, ape lo às au to ri da des, ao Mi nis tro 
Pe dro Pa ren te, ao ex-De pu ta do Eu cli des Scal co e a
to dos que com põem a Câ ma ra de Ges tão para que
dêem mais um pra zo – até 07 de se tem bro – para que
o To can tins pos sa efe ti va men te mos trar o es for ço que 
vem sen do fe i to no sen ti do de eco no mi zar ener gia.

No fi nal des te ano, a Usi na Hi dro e lé tri ca Luís Edu -
ar do Ma ga lhães co me ça a pro du zir ener gia, que será
ofe re ci da ao País. Num pri me i ro pas so, cer ta men te,
cer ca de mais de 300 me ga watts e, pos te ri or men te, um
to tal de mais de 900 me ga watts. O Go ver no está en vi -
dan do es for ços in gen tes no sen ti do do apro ve i ta men to
to tal da Hi dro e lé tri ca de Ita i pu, que po de rá, com a ins ta -
la ção de no vas tur bi nas e com o tér mi no da rede de
trans mis são, pro du zir mais de 1.400 me ga watts. Tam -
bém Tu cu ruí po de rá ofe re cer nos pró xi mos me ses ao
Bra sil cer ca de 1.500 me ga watts.

Fica aqui o ape lo de um Esta do que gas ta o mí -
ni mo pos sí vel de ener gia elé tri ca, mas que não tem
con se gui do al can çar a meta nes se pri me i ro pas so,
em que pese à boa von ta de de to das as au to ri da des
e da so ci e da de ci vil. Por isso, pe di mos que não haja
pu ni ção e que se dê pelo me nos mais um mês de
pra zo para que o Esta do al can ce aque les 15% es ta -
be le ci dos pela Câ ma ra de Ges tão da Cri se de Ener -
gia Elé tri ca.

O Esta do do To can tins já teve li ci ta da sua pró -
pria usi na, a Usi na Hi dro e lé tri ca Pe i xe Angi cal, que
de ve rá ge rar cer ca de 400 me ga watts, que se rão in -
cor po ra dos à ener gia do nos so País.

Sr. Pre si den te, na mi nha vol ta a esta Casa, pas -
sei em cer ca de oito ci da des. Tive opor tu ni da de de
en con trar Pre fe i tos e de par ti ci par de re u niões com
di ver sos se to res or ga ni za dos das ci da des, com as
Câ ma ras de Ve re a do res, com as so ci a ções co mer ci a -
is e in dus tri a is, com sin di ca tos ru ra is e sin di ca tos de
tra ba lha do res. Com o es for ço que se está fa zen do no
Esta do do To can tins, ha ve re mos de cum prir as me tas 
es ta be le ci das pela Câ ma ra de Ges tão da Cri se Ener -
gia Elé tri ca.

Re i te ro o ape lo para que se dê pelo me nos mais
um mês de pra zo para o To can tins, que ago ra não tem 
tan tas vi si tas ilus tres, sem pre bem-vin das ao nos so
Esta do, a fim de que se pos sa ade quar àqui lo que nos 
pe dem os res pon sá ve is pela ges tão da cri se de ener -
gia em nos so País.

Era o ape lo que que ria fa zer às au to ri da des do
nos so País.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Con ce do a pa la vra ao pró xi mo ora dor ins cri to,
Se na dor La u ro Cam pos, por vin te mi nu tos.

O SR. LAURO CAMPOS (Sem Par ti do – DF.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, de po is
de um lon go e pro lon ga do re ces so – para mim al ta -
men te sur pre en den te, por que, es tan do aqui há seis
anos e meio, não co nhe cia a prá ti ca des se dis po si ti -



vo, já que, na nos sa pro fis são, não tí nha mos di re i to a
fé ri as –, o re ces so pa re ce sur gir como so lu ção para
al gu mas pes so as que nele se re fu gi am.

Isso me faz pen sar que pre ci sa mos mes mo de
um pa co te éti co. Mas, para mim, a ex pres são é an tié -
ti ca, pois te mos pa co te de ba ta ta, pa co te de co i sa fur -
ta da, pa co te de sem-ver go nhi ce, não de éti ca. A éti ca
é algo que se cul ti va com mu i tos ca los, mu i tas pe nas
e mu i tas frus tra ções. Des se modo, pa co te éti co não
pode ser éti co. A éti ca não pode ser trans por ta da e
dis tri bu í da em pa co tes. Há um en ga no nis so.

Con tu do, como nes te País não há so lu ção para
nada, mu dam-se as pa la vras, os no mes. Hou ve um
rom bo na Su dam? Espe re aí, va mos mu dar o seu
nome! Hou ve um ou tro na Su de ne, an ti ga Su de co?
Já mu dou de Su de co para Su de ne, e es ta mos ago ra
com um ne o no me, nes te ne o go ver no ne o na da. As
so lu ções pas sa ram a ser no sen ti do de mu dar no mes, 
si glas.

Qu e ro dar os pa ra béns a este bra vo exér ci to do
Go ver no, do qual sem pre tive um pou co de es crú pu lo, 
in clu si ve éti co, de me apro xi mar. 

Meu avô teve dois so bri nhos que fo ram go ver -
na do res de Mi nas Ge ra is. Sou pri mo do Fran cis co
Cam pos, o Chi co Ciên cia, que foi Mi nis tro, foi tudo
nes te País; mas nun ca subi os de gra us do Pa lá cio da
Li ber da de na mi nha vida. Não gos to de go ver no. O
meu bi sa vô, Pre si den te do Con se lho de Mi nis tros de
D. Pe dro II, o Con se lhe i ro Mar ti nho Cam pos, ex-Mi -
nis tro da Fa zen da e ex-Pre si den te da Pro vín cia do
Rio de Ja ne i ro, quan do exer cia o car go de Pre si den te
do Con se lho de Mi nis tros, ti nha ta ma nho há bi to de
cri ti car o go ver no que, quan do no tou, es ta va cri ti can -
do a si mes mo, ao go ver no do qual era o che fe, Pre si -
den te do Con se lho.

Pre fi ro esta tri bu na ba i xa e so fri da, per to das
ruas e das es tra das, a tri bu na da opo si ção. Estou mu i to 
bem aqui na opo si ção. Não que ro ja ma is che gar lá.

O as sun to que nos aba la a to dos é a cha ma da
cri se da Argen ti na, como se ela não fora a pá tria irmã
do Bra sil. A di fe ren ça é mu i to pe que na. O se nhor ”Ca -
val lo de Áti la“, como há dez anos eu digo e re pi to,
des tru iu, es te ri li zou, de sem pre gou, de ses ta ti zou,
des man chou a Argen ti na, que cos tu ma va ser con si -
de ra da uma par te da Itá lia, a aplomb dos fran ce ses
na Amé ri ca La ti na. Hoje, nem isso, os ar gen ti nos es -
tão hu mi lha dos e de sem pre ga dos. Esse go ver no ne -
o li be ral, que nun ca pen sou nos apo sen ta dos, a não
ser para cas ti gá-los, ago ra, vol ta exi gin do dos apo -
sen ta dos, es mu lam ba dos, des res pe i ta dos, mais um
”sa cri fi ci o zi nho“.

O Bra sil, que é tão gran de di an te da Argen ti na,
quer, e vai con se guir, US$15 bi lhões. A Argen ti na, po -
bre co i ta da, está ven do se con se gue US$1 bi lhão do
FMI. A que pon to che ga ram os nos sos or gu lho sos ir -
mãos ar gen ti nos! Mas ca mi nha mos no mes mo sen ti -
do, com toda a ir res pon sa bi li da de ne o li be ral de um
neó fi to que faz um go ver no ne o na da. 

Esta mos cons ta tan do que o Mi nis tro Pe dro Ma -
lan tem toda a ra zão. Eu o co nhe ci quan do ele era
uma pes soa sa u dá vel, no tem po em que seus olhos
bri lha vam, no tem po do des te mor. Eu o co nhe ci, e ele
já foi as sim um dia, co i sa rara no mun do dos eco no -
mis tas, por que to dos eles es cre vem mu i to mal, pen -
sam mu i to li mi ta da men te. O ve lho Ro bert Malt hus
cha ma va a Eco no mia de ciên cia lú gu bre, cujo ob je to
é o ca pi ta lis mo. Um ob je to sus pe i to, de su ma no, que
está sem pre ca mi nhan do para cri ses e ar ran ca das de 
pros pe ri da de sus pe i ta. Ro bert Malt hus já sa bia dis so
e fi cou a vida in te i ra dis cu tin do com o Da vid Ri car do a
res pe i to de suas te o ri as, de suas idéi as, equi li bris tas
ou não. O Malt hus era não-equi li bris ta, e o Da vid Ri -
car do era equi li bris ta e mo ne ta ris ta em cer to sen ti do.

Qu e ro dar os pa ra béns ao Mi nis tro Pe dro Ma lan
por ter dito, no tem po em que era re al men te uma pes -
soa sa u dá vel, que, de iní cio, o ca chor ro aba na o rabo.
O ca chor ro so mos nós bra si le i ros, ar gen ti nos, co lom -
bi a nos etc. Qu an do che ga um em prés ti mo ex ter no, o
ca chor ro aba na o rabo! O rabo é a dí vi da ex ter na, que 
é aba na da ale gre men te pelo ca chor ri nho. Des de
1825, o Bra sil vale-se da sal va do ra dí vi da ex ter na.
Está sen do sal vo pela dí vi da ex ter na des de 1825. E o
Pe dro Ma lan dis se que, no prin cí pio, o ca chor ro aba -
na o rabo. Qu an do che ga o em prés ti mo ex ter no, é
aque la ale gria! Ago ra, sim, va mos fa zer es tra das, va -
mos fa zer ae ro por tos, até mes mo, quem sabe, se so -
brar al gum, in ves tir na sa ú de, ina u gu rar hos pi ta is, fa -
zer pe dras fun da men ta is, uma in dús tria de pe dras
fun da men ta is para sair ina u gu ran do obras. 

Ve ri fi ca mos em uma Co mis são do Se na do Fe de -
ral que con ta mos com 2.200 obras ina ca ba das. Per gun -
ta ram-me se eu gos ta ria de ir. Eu dis se que não, que
vejo isso há vin te anos. São obras key ne si a nas. John
May nard Key nes, o mes tre de to dos eles, dis se que as
obras do go ver no de vem ser não ape nas par ci al men te
was te ful , dis si pa do ras, mas who le was te ful, com ple -
ta men te dis si pa do ras. O mo de lo é o TRT de São Pa u lo.
As 2.200 obras in con clu sas são a im pres são di gi tal des -
te Go ver no que aí está e de ou tros que o an te ce de ram.
E, tal vez, de ou tros que o se gui rão.

Mas o Ma lan – como S. Exª me cha ma de La u ro, 
vou cha má-lo de Ma lan – dis se há pou co tem po, na -



que la ca de i ra, que não foi ele quem pro nun ci ou a fra -
se. Fi quei sa tis fe i to com a fra se. Ago ra, fi nal men te, al -
gum eco no mis ta, além de Del fim Net to, usa o sar cas -
mo: no iní cio é o ca chor ro que aba na o rabo; de po is, o
rabo cres ce tan to que pas sa a aba nar o ca chor ro.
Esta mos – jun ta men te com a Argen ti na, o Mé xi co e a
Amé ri ca La ti na – na se gun da fase. É o rabo, é o apên -
di ce que fi cou tão gran de, é o fe ti che que cres ceu tan -
to que ago ra nos co man da.

Quem será o pró xi mo pre si den te do Ban co Cen -
tral? Será o pró xi mo pre si den te da dí vi da ex ter na e da 
dí vi da pú bli ca. Quem será o pró xi mo Mi nis tro da Fa -
zen da? Será o Mi nis tro que apren deu ou pen sou que
apren deu a aba nar esse rabo que nos co man da, que
nos suga, que nos es cra vi za, fe ti chis ta men te. Então,
é na tu ral que an de mos na mes ma an da du ra do Sr.
Do min gos Ca val lo.

Pa re ce que o Ca val lo é mais es per to. Embo ra
não te nha tido a es co la do Sr. Ge or ge So ros, ele é
mu i to es per to. Ele ven deu, por US$500 mil, um pla no
para Bu ca ram, El Loco, Pre si den te do Equa dor. Bu ca -
ram, El Loco, Pre si den te do Equa dor, que ria pa gar
US$500 mil por esse pla no, que o Don Ca val lo xe ro -
cou do FMI. O ho mem re ce be um pla no xe ro ca do do
FMI e o ven de para o pre si den te de uma re pu bli que ta
la ti no-ame ri ca na, com ple ta men te per di do, só pode,
por US$500 mil. Então, esse Sr. Ca val lo está lá mu i to
con for tá vel, ca val gan do ain da, dan do pi no tes na
Argen ti na.

Pois bem, a Argen ti na che gou a tal pon to de
des tru i ção, de ne o li be ra li za ção, de de sem pre go, de
de ses tru tu ra ção de tudo: da má qui na, do Esta do, da
sa ú de, da edu ca ção, dos apo sen ta dos... Tudo des -
man cha do, des mo ra li za do! A Argen ti na in te i ra caiu
do ”ca val lo“. E, ago ra, cha mam de vol ta esse se nhor
que des cons tru iu tudo, para ver se ele con se gue re -
cons tru ir. Ele que des cons tru iu deve sa ber como re -
cons tru ir. (Ri sos.) Ai, meu Deus do céu! Onde es ta -
mos? Então, quer di zer que é na tu ral até que, di an te
des sas aber ra ções, um ex-co le ga – por que saí do PT
–, um que fi cou no PT, mas que nun ca foi pe tis ta, diga
que o Ma lan e o Gus ta vo Fran co – diz esse gê nio,
essa ex pres são da in te lec tu a li da de pe tis ta – de ve rão
con ti nu ar uns três ou qua tro me ses, caso o PT ven ça
as ele i ções. E esse se nhor afir ma que tudo o que diz
apren deu com La u ro Cam pos. Pedi a ele, umas quin -
ze ve zes, que, por fa vor, não dis ses se aqui lo, por que
não era ver da de e me en ver go nha va.

Assim, es ta mos aí, to dos per di dos, com ple ta -
men te per di dos. Mas, al gu mas ve zes, ain da te mos
uma es pe ran ça zi nha.

O Mi nis tro-Pre si den te do Su pre mo Tri bu nal re -
al men te é uma pes soa que me re ce en cô mi os, elo gi -
os, prin ci pal men te quan do S. Exa vem lem brar da dí vi -
da aos dés po tas, aos au to ri tá ri os que se im plan ta ram 
nes te País, em nome da de mo cra cia, a esse des po tis -
mo mal dis far ça do pre si di do por sua ma jes ta de o
Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so. Ele, o Pre -
si den te do Su pre mo Tri bu nal, afir mou algo que não
pre ci sa va ter afir ma do se ti vés se mos pes so as sa u -
dá ve is, res pe i to sas, dig nas dos car gos que ocu pam:
o Mi nis tro Mar co Au ré lio teve que lem brar à sua ma -
jes ta de, o Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so,
que Sua Exce lên cia tem que pa gar, deve pa gar as
suas dí vi das, que o Exe cu ti vo deve pa gar as dí vi das
do Go ver no.

Para fora, não po de mos dar o ca lo te, te mos que
pa gar a dí vi da ex ter na aos agi o tas in ter na ci o na is em
dia ou nas vés pe ras; mas, aqui den tro, o que diz este
Go ver no com sua ma jes ta de o Pre si den te Fer nan do
Hen ri que Car do so à fren te? Sete anos sem pa ga -
men to aos fun ci o ná ri os. É uma dí vi da in crí vel, acu mu -
la da, des res pe i ta da, não paga, ape sar do man da -
men to cons ti tu ci o nal e das de ci sões do Su pre mo Tri -
bu nal Fe de ral. 

Se ria pre ci so, num país onde hou ves se de mo -
cra cia, que o Pre si den te do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral 
lem bras se ao Pre si den te da Re pú bli ca que este tem
de pa gar as dí vi das já ven ci das há tan to tem po? Dí vi -
das que em po bre ce ram os fun ci o ná ri os, que de ve ri -
am ter sido pa gas àque les que não fo ram ví ti mas da
de mis são vo lun tá ria – de mis são vo lun tá ria com o fu zil 
nas cos tas?

De modo que, de des ca la bro em ab sur do, va -
mos ten tan do se guir o ca mi nho ”Avan ça, Bra sil“ em
di re ção a Bu e nos Ai res, não para uma guer ra, mas
para um abra ço fra ter no. Há até uma mú si ca que fala
des sa pa tria er ma na, pá tria irmã. Este é o nos so ca -
mi nho: o ca mi nho da que les que se de sen ca mi nha -
ram e se per de ram há mu i to tem po!

Qu an do o Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car -
do so pen sa va – e ele já pen sou -, es cre veu que, ”para 
a pro du ção de uma ma i or mas sa de mais-va lia“ – que
hoje ele po de ria di zer: de um su pe rá vit pri má rio ma i or 
–, ”é pre ci so que o Go ver no seja des pó ti co, au to ri tá -
rio, au men te a ex plo ra ção dos tra ba lha do res, re du za
sa lá ri os. A úni ca par te da po pu la ção que re al men te
pou pa é a que con so me pou co ou a que não con so -
me. São os po bres e os tra ba lha do res que fa zem a
pou pan ça em que os ri cos in ves tem. De mo rei mu i to
tem po para en ten der algo tão sim ples. Qu an do o Go -
ver no co me ça a de ver e tem que au men tar a pou pan -



ça para pa gar em pre i te i ros, ban que i ros, para pa gar o
Pro er, o FMI e os agi o tas in ter na ci o na is pre ci sa ser
des pó ti co, au to ri tá rio, uti li zar mais for ça para que o
pa ci en te Bra sil, se da do, per mi ta a san gria adi ci o nal.
O Se nhor Pre si den te, Fer nan do Hen ri que Car do so,
sa bia de tudo. Tam bém é pre ci so for ça, dis se Sua
Exce lên cia, quan do o re sul ta do da ex plo ra ção, da
mais-va lia ex tra í da dos tra ba lha do res, muda de des ti -
no. Há tem pos, os co mer ci an tes le va vam gran de par -
te do nos so sa cri fí cio. De po is pas sa ram a ser os in -
dus tri a is e ban que i ros. Em ou tra fase, na pri me i ra dé -
ca da per di da, pa re cia que eram os ban que i ros. Ago ra 
são os cre do res in ter na ci o na is. Na hora em que eles
ru gem, nós bra si le i ros te mos que es cu tar aque la ve -
lha con ver sa éti ca: se de ve mos, te mos que pa gar; to -
dos que de vem têm que pa gar. 

Acon te ce que para pa gar a dí vi da so ci al, para
pa gar os fun ci o ná ri os que es tão com sa lá ri os atra sa -
dos, para pa gar aqui lo que foi ex tra í do dos tra ba lha -
do res bra si le i ros e de ve ria ter sido re pos to pelo me -
nos em par te por um sa lá rio mí ni mo mais dig no –
como umas oito ou dez ve zes fa lei aqui e mos trei e
com pa rei com ou tros pa í ses –, na hora de fa zer isso,
eles se es que cem de sua eti que ta, de sua fal sa éti ca,
se es que cem de que pre ga ram que é ho nes to pa gar
pon tu al men te as suas dí vi das, e a dí vi da in ter na, a dí -
vi da com o so ci al, a dí vi da co nos co, fun ci o ná ri os,
etc., eles não pa gam, pro te lam sem pre, e é pre ci so
que o Mi nis tro do Su pre mo Tri bu nal ve nha lem -
brar-lhes que pac ta sunt ser van da, os pac tos de vem 
ser obe de ci dos, e o prin ci pal pac to de um pre si den te
da Re pú bli ca de ve ria ser com a sua co le ti vi da de, com 
as par tes me nos pro te gi das des sa co le ti vi da de so bre
a qual ele im pe ra. 

Agra de ço à Pre si dên cia a per mis são de ul tra -
pas sar em uns qua tro mi nu tos o meu tem po e es pe ro
po der re tor nar ama nhã por que a ta re fa e o lixo acu mu -
la do são enor mes, e não con si go var rê-lo com a efi -
ciên cia que o País me re ce e que o Go ver no de se ja ria.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ro me ro Jucá,
que terá 20 mi nu tos para fa zer o seu pro nun ci a men to.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, se rei rá pi do.
Pedi a pa la vra para fa zer dois re gis tros que con si de ro
im por tan tes. Eu o fiz como Se na dor, e não como Lí -
der, por que que ro fazê-los em nome do meu man da to 
de Se na dor.

Pri me i ro, gos ta ria de re gis trar que o Mi nis tro
José Ser ra, me di an te o Avi so nº 463/GM/MS, de 12
de ju lho, en ca mi nhou ao Mi nis tro do Pla ne ja men to,
Mar tus Ta va res, pe di do para a re es tru tu ra ção das
car re i ras de sa ni ta ris ta do Mi nis té rio da Sa ú de, da
Fun da ção Na ci o nal de Sa ú de e de en ti da des vin cu la -
das.

Qu e ro aqui ma ni fes tar o meu apo io a esse ple i to 
e sa li en tar a im por tân cia de a car re i ra de sa ni ta ris ta
ser re es tru tu ra da e for ta le ci da. Vejo que o Se na dor
Tião Vi a na, como mé di co da re gião ama zô ni ca, tam -
bém é fa vo rá vel ao re gis tro que es tou fa zen do. Enten -
de mos que for ta le cen do a car re i ra de sa ni ta ris ta da -
re mos um pas so ain da mais im por tan te no sen ti do de
me lho rar a sa ú de pú bli ca bra si le i ra.

O Mi nis tro José Ser ra, com mu i ta sen si bi li da de,
en ca mi nhou esse ple i to que aqui re gis tro. E jun to com 
o Avi so, o Mi nis tro en ca mi nhou todo o ar ca bou ço ju rí -
di co da dis po ni bi li za ção téc ni ca e ope ra ci o nal para
que essa car re i ra seja es tru tu ra da.

Sr. Pre si den te, peço a trans cri ção des sa do cu -
men ta ção, para que faça par te do meu pro nun ci a -
men to.

O se gun do as sun to que eu gos ta ria de men ci o -
nar diz res pe i to ao meu Esta do, Ro ra i ma, e à Empre -
sa Boa Vis ta Ener gia S/A (Bo ve sa), que é fe de ral.

A Bo ve sa, nos úl ti mos três anos, fez uma re es -
tru tu ra ção ad mi nis tra ti va e ope ra ci o nal mu i to gran de
que cul mi nou com a ação da Ele tro nor te no sen ti do
de li gar a ener gia com a li nha de Guri, na Ve ne zu e la.

O Pre si den te Astro gil do Qu in tal, da Bo ve sa, co -
mu ni cou-me que a em pre sa ga nhou o prê mio de ex ce -
lên cia de evo lu ção e de sem pe nho no País, o Prê mio
Abra ve 2001. Foi a em pre sa que me lho res in di ca do res
apre sen tou por con ta da evo lu ção e do de sem pe nho.
Por tan to, me re ce aqui esse re gis tro e a nos sa ação.

Qu e ro pa ra be ni zar to dos os ser vi do res e a di re -
to ria da Bo ve sa, bem como o seu Pre si den te, Astro -
gil do Qu in tal, pelo fe i to de se trans for mar em uma em -
pre sa evo lu í da, mo der na, com um de sem pe nho mu i -
to me lho ra do, da for ma como foi re gis tra do.

Peço a V. Exª que cons te nos Ana is des ta Casa
esse meu voto de lou vor para a Bo ve sa e tam bém para
to dos os ser vi do res que fa zem par te des sa con quis ta.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SENADOR ROMERO JUCÁ EM SEU
PRONUNCIAMENTO, INSERIDO NOS
TERMOS DO ART. 210 DO REGIMENTO
INTERNO.



AVISO Nº 463/GM/MS

Bra sí lia, 12 de ju lho de 2001

A Sua Exce lên cia o Se nhor
Martus Tavares
Mi nis tro de Esta do do Pla ne ja men to, Orça men to e
Ges tão

Se nhor Mi nis tro,
Te nho a hon ra de sub me ter à apre ci a ção de

Vos sa Exce lên cia o ane xo pro je to de al te ra ção da
Me di da Pro vi só ria nº 2.150-39, de 31 de maio de
2001, que ”Dis põe so bre a cri a ção, re es tru tu ra ção e
or ga ni za ção de car re i ras, car gos e fun ções co mis si o -
na das téc ni cas no âm bi to da Admi nis tra ção Pú bli ca
Fe de ral di re ta, au tár qui ca e fun da ci o nal, e dá ou tras
pro vi dên ci as“, para in clu ir a re es tru tu ra ção da Car re i -
ra de Sa ni ta ris ta do Mi nis té rio da Sa ú de, da Fun da -
ção Na ci o nal de Sa ú de e en ti da des vin cu la das.

A Car re i ra de Sa ni ta ris ta, de que tra tam o De -
cre to nº 79.465, de 3O de mar ço de 1977, o De cre to
nº 83.928, de 3 de se tem bro de 1979, e a Lei nº 6.433,
de 15 de ju lho de 1977, é in te gra da pe los ocu pan tes
do car go de Sa ni ta ris ta dos Qu a dros de Pes so al do
Mi nis té rio da Sa ú de e da Fun da ção Na ci o nal de Sa ú -
de, nas se guin tes áre as pro fis si o na is: Me di ci na,
Enfer ma gem, Odon to lo gia, Far má cia e Bi o quí mi ca
(ha bi li ta ção em aná li ses clí ni cas e to xi co ló gi cas e em
bi o quí mi cas de ali men tos), Ser vi ço So ci al, Psi co lo -
gia, Pe da go gia, Esta tís ti ca, Admi nis tra ção, Arqui te tu -
ra e Urba nis mo, Di re i to, Ciên ci as Eco nô mi cas, Co mu -
ni ca ção So ci al (ha bi li ta ção po li va len te em Re la ções
Pú bli cas e Jor na lis mo), Ciên ci as So ci a is (ha bi li ta ção
em So ci o lo gia e Antro po lo gia), Enge nha ria (ha bi li ta -
ção em Enge nha ria Ci vil e Enge nha ria Sa ni tá ria),
Agro no mia, Ciên ci as Bi o mé di cas, Me di ci na Ve te ri ná -
ria e Nu tri ção, os qua is têm por atri bu i ções as se gu rar
e de sen vol ver, em todo o ter ri tó rio na ci o nal:

a) a for mu la ção, a ges tão, o pla ne ja men to, a co -
or de na ção, a su per vi são, a nor ma ti za ção e a exe cu -
ção es pe ci a li za das das po lí ti cas de sa ú de e de sa ne -
a men to, ine ren tes à área de sa ú de pú bli ca, abran -
gen do ati vi da des de vi gi lân cia epi de mi o ló gi ca de do -
en ças e agra vos;

b) o es ta be le ci men to de di re tri zes para o con tro -
le e a pre ven ção de do en ças en dê mi cas e epi dê mi -
cas, des ta can do-se: a es quis tos so mo se, a có le ra, a
den gue, a ma lá ria, a fe bre ama re la, a le ish ma ni o se, a
do en ça de Cha gas, a han se nía se, a tu ber cu lo se, a
sín dro me da imu no de fi ciên cia ad qui ri da (AIDS) e as
do en ças emer gen tes;

c) a as sis tên cia aos ór gãos de sa ú de no de sen -
vol vi men to das ações de vi gi lân cia epi de mi o ló gi ca e
de vi gi lân cia am bi en tal e de fa to res de ris cos am bi en -
ta is re la ci o na dos com a sa ú de hu ma na;

d) a vi gi lân cia sa ni tá ria de pro du tos e ser vi ços
afe tos à sa ú de e à vi gi lân cia sa ni tá ria de por tos, ae ro -
por tos e fron te i ras;

e) a ela bo ra ção e o acom pa nha men to de pro -
gra mas e pro je tos de sa ne a men to em sa ú de pú bli ca;

f) a pro mo ção e a im ple men ta ção de ações edu -
ca ti vas e de Pro gra mas Na ci o na is de Sa ú de;

g) a for mu la ção e o acom pa nha men to de po lí ti -
cas di ri gi das à sa ú de das po pu la ções in dí ge nas;

h) o pla ne ja men to, o acom pa nha men to e a as -
sis tên cia aos ór gãos de sa ú de dos Esta dos, dos Mu -
ni cí pi os e do Dis tri to Fe de ral, no aten di men to às po -
pu la ções atin gi das por ca la mi da de pú bli ca;

i) a exe cu ção de pro gra mas vin cu la dos ao con -
tro le e à ins pe ção hi giê ni co- sa ni tá ria e tec no ló gi ca
das ma té ri as-pri mas e dos pro du tos afe tos à sa ú de
hu ma na;

j) a ges tão do pro ces so de fis ca li za ção sa ni tá ria
so bre as ati vi da des de pro du ção de in su mos, ser vi -
ços, me di ca men tos, ali men tos, cos mé ti cos e sa ne an -
tes do mis sa ni tá ri os;

k) o cum pri men to dos acor dos, tra ta dos; e
l) a vi gi lân cia sa ni tá ria in ter na ci o nal.
É im por tan te sa li en tar que as ações de sa ú de

de sem pe nha das pe los Sa ni ta ris tas, no âm bi to des te
Mi nis té rio, têm pro por ci o na do à po pu la ção bra si le i ra:

a) a er ra di ca ção da va río la e da po li o mi e li te no
Pais, do en ças que eram res pon sá ve is por inú me ras
mor tes e de i xa vam gra ves se qüe las nos do en tes aco -
me ti dos;

b) a eli mi na ção da trans mis são ve to ri al da do en -
ça de Cha gas em 6 (seis) es ta dos bra si le i ros;

c) a eco no mia de US$11,925 mi lhões, no pe río -
do de 1984 a 1994, com o con tro le da es quis tos so mo -
se, e de US$18,606 mi lhões, no pe río do de 1988 a
1995, com o con tro le da do en ça de Cha gas, va lo res
es tes com pro va dos me di an te es tu do de cus to be ne fí -
cio; e

d) a fis ca li za ção sa ni tá ria di ri gi da aos mer ca dos 
de ser vi ços, de in su mos e de equi pa men tos afe tos à
sa ú de hu ma na, bem as sim aos pro du tos de uso hu -
ma no (ali men tos, me di ca men tos, cos mé ti cos e sa ne -
an tes do mis sa ni tá ri os), com im pac to de gran de re -
per cus são na eco no mia na ci o nal.

Essas ações es tão vol ta das para a pro mo ção e
a pre ven ção em sa ú de pú bli ca, com vis tas ao



bem-es tar da so ci e da de como um todo, e pela re du -
ção da pre va lên cia/in ci dên cia de do en ças en dê mi cas 
e epi dê mi cas, as sim como de ou tros agra vos, como a
re du ção da mor ta li da de, em es pe ci al as de cor ren tes
de do en ças imu no pre ve ní ve is, pro pi ci an do eco no mia
de mi lhões de dó la res para o País.

É opor tu no sa li en tar que a con tri bu i ção dos Sa -
ni ta ris tas, no con tex to na ci o nal, tem sido de ci si va
para o cum pri men to da com pe tên cia atri bu í ra ao Sis -
te ma Úni co de Sa ú de (art.200 — CF), e nas leis or gâ -
ni cas de ri va das do tex to cons ti tu ci o nal, a car go des ta
Pas ta, que co lo cam a sa ú de pú bli ca como de ver do
Esta do, e de le gam ao ges tor do SUS a com pe tên cia
para fo men tar a pro mo ção, a pro te ção e a re cu pe ra -
ção da sa ú de, me di an te o de sen vol vi men to de po lí ti -
cas de sa ú de e sa ne a men to, que as se gu rem aces so
uni ver sal e igua li tá rio da po pu la ção às ações e aos
ser vi ços de sa ú de, ca pa zes de re du zir o ris co de con -
tra ir do en ças e de ex por a sa ú de a ou tros agra vos,
pas sí ve is de me di das pre ven ti vas.

Acres cen te-se que, sob o pon to de vis ta eco nô -
mi co-fi nan ce i ro, são res tri tas as prá ti cas de sa ú de
pú bli ca, que se cons ti tu em de ati vi da des su je i tas à
exe cu ção pela ini ci a ti va pri va da, que, pela ba i xa ren -
ta bi li da de que ofe re cem, de ses ti mu lam e até mes mo
afas tam in ves ti do res nes se cam po.

O pre sen te pro je to de Me di da Pro vi só ria con -
tem pla, tam bém, a trans for ma ção dos atu a is car gos
de Sa ni ta ris ta, in te gran tes da Ca te go ria Fun ci o nal de
Sa ni ta ris ta, có di go SP-1701, do gru po-Sa ú de Pú bli -
ca, cri a do pelo De cre to nº 79.456, de 30 de mar ço de
1977, e o De cre to nº 83.928, de 3 de se tem bro de
1979, e os atu a is car gos efe ti vos de Mé di co, Mé di co
de Sa ú de Pú bli ca, Enfer me i ro, Den tis ta, Odon tó lo go,
Far ma cêu ti co-Bi o quí mi co, Far ma cêu ti co, Bi o quí mi co, 
Assis ten te So ci al, Psi có lo go, Pe da go go, Esta tís ti co,
Admi nis tra dor, Arqui te to e Urba nis ta, Advo ga do, Eco -
no mis ta, Co mu ni ca dor So ci al, Téc ni co em Co mu ni ca -
ção So ci al, So ció lo go, Antro pó lo go, Enge nhe i ro,
Agrô no mo, Bi o mé di co, Bió lo go, Mé di co Ve te ri ná rio,
Nu tri ci o nis ta, Geó lo go, Téc ni co em Sa ú de, Téc ni co
em Assun tos Edu ca ci o na is, Edu ca dor em Sa ú de,
Espe ci a lis ta em Edu ca ção, Pro gra ma dor de Edu ca -
ção para o Tra ba lho, Pes qui sa dor e Pes qui sa dor em
Ciên ci as da Sa ú de, per ten cen tes aos Qu a dros Per -
ma nen tes do Mi nis té rio da Sa ú de e da Fun da ção Na -
ci o nal de Sa ú de, com a con se qüen te trans po si ção
dos seus ocu pan tes para os car gos cri a dos pela nova
car re i ra (Car re i ra de Sa ni ta ris ta do Mi nis té rio da Sa ú -
de e Car re i ra de Sa ni ta ris ta da Fun da ção Na ci o nal de 
Sa ú de), des de que aten dam às se guin tes exi gên ci as:

a) pos su am cur so de es pe ci a li za ção, mes tra do
ou dou to ra do na área de sa ú de pú bli ca ou que, no ato
da edi ção des ta Me di da Pro vi só ria, es te jam no efe ti vo 
exer cí cio pro fis si o nal com pro va do, de no mí ni mo dez
anos, nas ati vi da des de sa ú de pú bli ca;

b) te nham in gres sa do no ser vi ço pú bli co por
meio de con cur so e, se an tes de 5 de ou tu bro de
1988, de acor do com as nor mas cons ti tu ci o na is e or -
di ná ri as en tão vi gen tes.

Para fi na li zar, apre sen to a Vos sa Exce lên cia mi -
nu ta con so li da da e Ane xos da emen da a ser in tro du -
zi da na pró xi ma re e di ção da Me di da Pro vi só ria nº
2.150-39, de 31 de maio de 2001, ob je ti van do es ta be -
le cer os pa drões de equa ni mi da de que se ple i te i am
para os pro fis si o na is de sa ú de, cu jas ações es tão vol -
ta das para ati vi da des ex clu si vas do Esta do, den tro do 
es pí ri to de co e rên cia ge ren ci al que nor te ia o go ver no, 
con tan do para tan to com o in dis pen sá vel apo io de
Vos sa Exce lên cia.

Aten ci o sa men te _ José Ser ra, Mi nis tro de Esta -
do da Sa ú de.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.150-39
DE 31 DE MAIO DE 2001

Dis põe so bre a cri a ção, re es tru tu ra -
ção e or ga ni za ção de car re i ras, car gos e
fun ções co mis si o na das téc ni cas no âm -
bi to da Admi nis tra ção Pú bli ca Fe de ral di -
re ta, au tár qui ca e fun da ci o nal e dá ou tras 
pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso da atri bu i ção 
que lhe con fe re o art. 62 da cons ti tu i ção, ado ta a se -
guin te Me di da Pro vi só ria, com for ça de lei:

Art. 1º Esta Me di da Pro vi só ria dis põe so bre a
cri a ção das Car re i ras de Pro cu ra dor Fe de ral, de Fis -
cal Fe de ral Agro pe cuá rio e de Sa ni ta ris ta, re es tru tu ra 
e or ga ni za as se guin tes car re i ras e car gos:

I – Ana lis ta de Fi nan ças e Con tro le e Téc ni co de 
Fi nan ças e Con tro le;

II – Ana lis ta de Pla ne ja men to e Orça men to e
Téc ni co de Pla ne ja men to e Orça men to;

III – Ana lis ta de Co mér cio Exte ri or,
IV – Espe ci a lis ta em Po lí ti cas Pú bli cas e Ges tão 

Go ver na men tal;
V – Téc ni co de Pla ne ja men to e Pes qui sa e de -

ma is car gos de ní vel su pe ri or e de ní vel in ter me diá rio
do Insti tu to de Pes qui sa Eco nô mi ca Apli ca da – IPEA;

VI – Téc ni co de Pla ne ja men to P-1 501 do Gru po 
P-1500;



VII – Ana lis ta, Pro cu ra dor e Téc ni co do Ban co
Cen tral do Bra sil;

VIII – Inspe tor e Ana lis ta da Co mis são de Va lo -
res Mo bi liá ri os – CVM;

IX – Ana lis ta Téc ni co da Su pe rin ten dên cia de
Se gu ros Pri va dos – SUSEP;

X – Car re i ra de Pes qui sa em Ciên cia e Tec no lo -
gia,

XI – Car re i ra de De sen vol vi men to Tec no ló gi co; e

XII – Car re i ra de Ges tão, Pla ne ja men to e
Infra-Estru tu ra em Ciên cia e Tec no lo gia.

XIII – Téc ni cos-Admi nis tra ti vos das Insti tu i ções
Fe de ra is de Ensi no vin cu la das ao Mi nis té rio da Edu -
ca ção.

Art. 2º As car re i ras e os car gos a que se re fe rem
o art. 1º são agru pa dos em clas ses ou ca te go ri as e
pa drões, na for ma dos Ane xos I, II e III.

Art. 3º O in gres so nos car gos de que tra ta esta
Me di da Pro vi só ria far-se-á no pa drão ini ci al da clas se
ou ca te go ria ini ci al do res pec ti vo car go, me di an te
con cur so pú bli co de pro vas ou de pro vas e tí tu los, exi -
gin do-se cur so su pe ri or ou mé dio, ou equi va len te,
con clu í do, con for me o ní vel do car go, ob ser va dos os
re qui si tos fi xa dos na le gis la ção per ti nen te.

Parágrafo único. O concurso referido no caput
poderá ser realizado por áreas de especialização,
organizado em uma ou mais fases, incluindo, se for o
caso, curso de formação, conforme dispuser o edital
de abertura do certame, observada a legislação
pertinente.

Art. 4º O de sen vol vi men to do ser vi dor nas car re -
i ras e nos car gos de que tra tam os art. 1º e 55 des ta
Me di da Pro vi só ria ocor re rá me di an te pro gres são fun -
ci o nal e pro mo ção.

§ 1º Para fins des ta Me di da Pro vi só ria, pro gres -
são é a pas sa gem do ser vi dor para o pa drão de ven ci -
men to ime di a ta men te su pe ri or den tro de uma mes ma 
clas se ou ca te go ria, e pro mo ção, a pas sa gem do ser -
vi dor do úl ti mo pa drão de uma clas se ou ca te go ria
para o pri me i ro pa drão da clas se ou ca te go ria ime di a -
ta men te su pe ri or.

§ 2º A pro gres são fun ci o nal e a pro mo ção ob -
ser va rão os re qui si tos fi xa dos em re gu la men to.

§ 3º O ser vi dor em es tá gio pro ba tó rio será ob je -
to de ava li a ção es pe cí fi ca, ao fi nal da qual, se con fir -
ma do no car go, ob te rá a pro gres são para o pa drão
ime di a ta men te su pe ri or da clas se ou ca te go ria ini ci al, 
ve dan do-se-lhe, du ran te esse pe río do, a pro gres são
fun ci o nal.

Art. 5º É de qua ren ta ho ras se ma na is a jor na da
de tra ba lho dos in te gran tes dos car gos e car re i ras a
que se re fe re esta Me di da Pro vi só ria, res sal va dos os
ca sos am pa ra dos por le gis la ção es pe cí fi ca.

CARREIRAS E CARGOS DO GRUPO GESTÃO

Art. 6º Os car gos efe ti vos de que tra tam os in ci -
sos I a VI do art. 1º da Lei nº 9.625, de 7 de abril de
1998, e o in ci so II do art. 1º da Lei nº 9.620, de 2 de
abril de 1998, re es tru tu ra dos na for ma do Ane xo I,
têm a sua cor re la ção es ta be le ci da no Ane xo XVII.

Pa rá gra fo úni co. Os car gos va gos de Téc ni co de 
Pla ne ja men to e Orça men to exis ten tes em 30 de ju -
nho de 2000, e os que va ga rem a par tir des sa data, fi -
cam au to ma ti ca men te ex tin tos.

Art. 7º Incum be aos ocu pan tes dos car gos de
que tra ta o art. 6º o exer cí cio das atri bu i ções pre vis tas 
em leis e re gu la men tos es pe cí fi cos, em es pe ci al o
dis pos to nos arts. 21 a 24 da Lei nº 9.625, de 1998, e
no in ci so II do art. 1º da Lei nº  9.620, de 1998.

Art. 8º Fi cam ex tin tas a Gra ti fi ca ção de De sem -
pe nho e Pro du ti vi da de – GDP, de que tra ta o art. 1º da
Lei nº 9.625, de 1998, e a Gra ti fi ca ção de Pla ne ja -
men to, Orça men to e de Fi nan ças e Con tro le, de que
tra ta o art. 7º da Lei nº  8.538, de 21 de de zem bro de
1992, e ins ti tu í da a Gra ti fi ca ção de De sem pe nho de
Ati vi da de do Ci clo de Ges tão – GCG, de vi da aos in te -
gran tes dos car gos re fe ri dos no art. 6º des ta Me di da
Pro vi só ria no per cen tu al de até cin qüen ta por cen to,
in ci den te so bre o ven ci men to bá si co do ser vi dor, con -
for me va lo res es ta be le ci dos nos Ane xos VII e VIII.

§ 1º A GCG será atri bu í da em fun ção do efe ti vo
de sem pe nho do ser vi dor, bem as sim de me tas de de -
sem pe nho ins ti tu ci o nal fi xa das, na for ma es ta be le ci -
da em ato do Po der Exe cu ti vo.

§ 2º Até vin te pon tos per cen tu a is da GCG se rão
atri bu í dos em fun ção do al can ce das me tas ins ti tu ci o -
na is.

Art. 9º A Gra ti fi ca ção de De sem pe nho e Efi ciên -
cia – GDE, de que tra ta o art. 10 da Lei nº 9.620, de
1998, não será de vi da aos ocu pan tes do car go de
Ana lis ta de Co mér cio Exte ri or, a par tir de 30 de ju nho
de 2000.

Art. 10. Os cri té ri os de que tra tam os arts. 1º, 7º
e 8º da Lei nº 9.625, de 1998, e os arts. 16 e 17 da Lei
nº 9.620, de 1998, apli cam-se à GCG.

Pa rá gra fo úni co. Os ocu pan tes dos car gos efe ti -
vos da Car re i ra de Fi nan ças e Con tro le, em exer cí cio
na Se cre ta ria do Pa tri mô nio da União, em 31 de de -
zem bro de 1998, fa zem jus à GCG.



CARREIRAS E CARGOS DA CVM E DA SUSEP

Art. 11. Os car gos efe ti vos de Inspe tor e Ana lis ta 
da Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os – CVM e de Ana -
lis ta Téc ni co da Su pe rin ten dên cia de Se gu ros Pri va -
dos – SUSEP, de que tra tam o Voto do Con se lho Mo -
ne tá rio Na ci o nal – CMN nº 401, de 28 de ja ne i ro de
1987, e a Re so lu ção do Con se lho Na ci o nal de Se gu -
ros Pri va dos – CNSP nº 7, de 3 de ou tu bro de 1988,
re es tru tu ra dos na for ma do Ane xo I, têm sua cor re la -
ção de car gos es ta be le ci da no Ane xo XVII.

Art. 12. Incum be aos ocu pan tes dos car gos de
que tra ta o ar ti go an te ri or o exer cí cio das atri bu i ções
pre vis tas em leis e re gu la men tos es pe cí fi cos, em es -
pe ci al o dis pos to no art. 1º da Lei nº 9.015, de 30 de
mar ço de 1995.

Art. 13. Fi cam ins ti tu í das a Gra ti fi ca ção de De -
sem pe nho de Ati vi da de de Au di to ria de Va lo res Mo bi -
liá ri os – GDCVM, de vi da aos ocu pan tes dos car gos
de Inspe tor e Ana lis ta da CVM, e a Gra ti fi ca ção de
De sem pe nho de Ati vi da de de Au di to ria de Se gu ros
Pri va dos – GDSUSEP, de vi da aos ocu pan tes dos car -
gos de Ana lis ta Téc ni co da SUSEP, no per cen tu al de
até cin qüen ta por cen to, in ci den te so bre o ven ci men to 
bá si co do ser vi dor, con for me va lo res es ta be le ci dos
no Ane xo VII.

§ 1º A GDCVM e a GDSUSEP se rão atri bu í das 
em fun ção do efe ti vo de sem pe nho do ser vi dor, bem
as sim de me tas de de sem pe nho ins ti tu ci o nal fi xa -
das, na for ma es ta be le ci da em ato do Po der Exe cu -
ti vo.

§ 2º Até vin te pon tos per cen tu a is das gra ti fi ca -
ções de que tra ta o ca put des te ar ti go se rão atri bu í -
dos em fun ção do al can ce das me tas ins ti tu ci o na is.

Art. 14. Os ocu pan tes dos car gos de Inspe tor e
Ana lis ta da CVM e de Ana lis ta Téc ni co da SUSEP
não fa zem jus à per cep ção da Re tri bu i ção Va riá vel da 
Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os e da Re tri bu i ção Va -
riá vel da Su pe rin ten dên cia de Se gu ros Pri va dos, res -
pec ti va men te, de que tra ta a Lei nº

 
9.015, de 1995.

Art. 15. A GDCVM e a GDSUSEP se rão in te -
gral men te pa gas, res pec trva men te, com os re cur sos 
ar re ca da dos na for ma das Leis nº 7.940 e nº 7.944,
am bas de 20 de de zem bro de 1989, que ins ti tu í ram
a Taxa de Fis ca li za ção do Mer ca do de Va lo res Mo -
bi liá ri os e a Taxa de Fis ca li za ção do Mer ca do de
Se gu ros.

Art. 16. Os ser vi do res ocu pan tes dos car gos a
que se re fe re o art. 14 des ta Me di da Pro vi só ria, quan -
do ce di dos, não per ce be rão a GDCVM e a
GDSUSEP.

CARREIRAS DA ÁREA DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA

Art. 17. Os car gos efe ti vos da Car re i ra de Pes -
qui sa em Ciên cia e Tec no lo gia, da Car re i ra de De sen -
vol vi men to Tec no ló gi co e da Car re i ra de Ges tão, Pla -
ne ja men to e Infra-Estru tu ra em Ciên cia e Tec no lo gia,
de que tra ta a Lei nº 8.691, de 28 de ju lho de 1993, re -
es tru tu ra dos na for ma do Ane xo II, têm sua cor re la -
ção es ta be le ci da no Ane xo V.

Pa rá gra fo úni co. Os ven ci men tos dos ser vi do res 
de que tra ta este ar ti go cor res pon de rão àque les fi xa -
dos no Ane xo IX, para os res pec ti vos ní ve is, clas ses e 
pa drões.

Art. 18. Fi cam ex tin tas a Gra ti fi ca ção de Ati vi da -
des em Ciên cia e Tec no lo gia – (GCT, de que tra ta o
art. 22 da Lei nº  8.691, de 1993, e a Gra ti fi ca ção de
De sem pe nho de Ati vi da de de Ciên cia e Tec no lo gia –
GDCT, de que tra tam a Lei nº 9.638, de 20 de maio de
1998, e a Lei nº 9.647, de 26 de ma io de 1998.

Art. 19. Fica ins ti tu í da a Gra ti fi ca ção de De sem -
pe nho de Ati vi da de de Ciên cia e Tec no lo gia –
GDACT, de vi da aos ocu pan tes dos car gos efe ti vos in -
te gran tes das car re i ras de que tra ta o art. 17 des ta
Me di da Pro vi só ria

Art. 20. O va lor da GDACT será de até trin ta e
cin co por cen to para os car gos de ní vel su pe ri or, de
até quin ze por cen to para os car gos de ní vel in ter me -
diá rio e de até cin co por cen to para os car gos de ní vel
au xi li ar, in ci den tes so bre o ven ci men to bá si co do ser -
vi dor.

§ 1º Os ocu pan tes dos car gos de que tra ta o art.
17 so men te fa rão jus à GDACT se em exer cí cio de ati -
vi da des ine ren tes às atri bu i ções das res pec ti vas car -
re i ras nos ór gãos e nas en ti da des a que se re fe re o §
1º do art. 1º da Lei nº  8.691, de 1993, e nas Orga ni za -
ções So ci a is con for me dis pos to na Lei nº 9.637, de 15 
de maio de 1998.

§ 2º A GDACT será atri bu í da em fun ção do efe ti -
vo de sem pe nho do ser vi dor e do al can ce das me tas
de de sem pe nho ins ti tu ci o nal fi xa das em ato do di ri -
gen te má xi mo do ór gão ou da en ti da de.

§ 3º Os cri té ri os e pro ce di men tos de atri bu i ção
da GDACT se rão es ta be le ci dos em ato con jun to dos
ti tu la res dos Mi nis té ri os aos qua is es te jam vin cu la dos 
os ór gãos e as en ti da des de que tra ta o § 1º des te ar -
ti go e do Mi nis tro de Esta do do Pla ne ja men to, Orça -
men to e Ges tão.

Art. 21. A par ce la da GDACT atri bu í da em fun -
ção das me tas ins ti tu ci o na is será cal cu la da ob ser -
van do-se os se guin tes li mi tes:



I — até qua tor ze pon tos per cen tu a is, para os
car gos de ní vel su pe ri or;

II — até seis pon tos per cen tu a is, para os car gos
de ní vel in ter me diá rio; e

III — até dois pon tos per cen tu a is, para os car -
gos de ní vel au xi li ar.

Art. 22. O ti tu lar de car go efe ti vo das car re i ras e
dos car gos re fe ri dos no art. 17, quan do in ves ti do em
car go em co mis são de Na tu re za Espe ci al, DAS 6 e
DAS 5, ou equi va len tes, fará jus ao va lor má xi mo da
GDACT.

Art. 23. O ti tu lar de car go efe ti vo das car re i ras e
dos car gos re fe ri dos no art. 17 que não se en con tre
em exer cí cio nos ór gãos e nas en ti da des a que se re -
fe re o § 1º do art. 1º da Lei nº 8.691, de 1993, ex cep ci -
o nal men te fará jus à GDACT nas se guin tes si tu a ções:

I – quan do ce di do para a Pre si dên cia ou
Vice-Pre si dên cia da Re pú bli ca, per ce be rá a GDACT
cal cu la da com base nas re gras apli cá ve is aos ór gãos
e às en ti da des ce den tes; e

II – quan do ce di do para ór gãos ou en ti da des do
Go ver no Fe de ral, dis tin tos dos in di ca dos no § 1º do
art. 1º da Lei nº 8.691, de 1993, e no in ci so an te ri or, da 
se guin te for ma:

a) o ser vi dor in ves ti do em car go em co mis são
de Na tu re za Espe ci al, DAS 6, DAS 5, ou equi va len -
tes, per ce be rá a GDACT em va lor cal cu la do com
base no dis pos to no art. 22; e

b) o ser vi dor in ves ti do em car go em co mis são
DAS 4, ou equi va len te, per ce be rá a GDACT no va lor
de se ten ta e cin co por cen to do va lor má xi mo da
GDACT.

Art. 24. O ca put do art. 21 da Lei nº 8.691, de
1993, pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

”Art. 21. Os ser vi do res de que tra ta
esta lei, por ta do res de tí tu los de Dou tor,
Mes tre e cer ti fi ca do de aper fe i ço a men to ou
de es pe ci a li za ção fa rão jus a um adi ci o nal
de ti tu la ção, no per cen tu al de se ten ta por
cen to, trin ta e cin co por cen to e de zo i to por
cen to, res pec ti va men te, in ci den te so bre o
ven ci men to bá si co.“ (NR)

CARREIRA DE FISCAL FEDERAL
AGROPECUÁRIO

Art. 25. Fica cri a da a Car re i ra de Fis cal Fe de ral
Agro pe cuá rio, com pos ta de car gos de igual de no mi -
na ção, no Qu a dro Ge ral de Pes so al do Mi nis té rio da
Agri cul tu ra e do Abas te ci men to, re gi dos pela Lei nº
8.112, de 11 de de zem bro de 1990.

Art. 26. A Car re i ra de Fis cal Fe de ral Agro pe cuá -
rio, es tru tu ra da na for ma do Ane xo I, tem a sua cor re -
la ção es ta be le ci da no Ane xo IV.

Art. 27. Os ocu pan tes do car go de Fis cal Fe de -
ral Agro pe cuá rio têm por atri bu i ções as se gu rar, em
todo o ter ri tó rio na ci o nal:

I – a sa ni da de das po pu la ções ve ge ta is, seus
pro du tos e sub pro du tos;

II – a sa ú de dos re ba nhos ani ma is, seus pro du -
tos e sub pro du tos;

III – a ido ne i da de dos in su mos e dos ser vi ços
uti li za dos na agro pe cuá ria,

IV – a iden ti da de e a se gu ran ça hi giê ni co-sa ni -
tá ria e tec no ló gi ca dos pro du tos agro pe cuá ri os fi na is
des ti na dos aos con su mi do res;

V – a pro mo ção, o fo men to, a pro du ção e as po -
lí ti cas agro pe cuá ri as; e

VI – os acor dos, os tra ta dos e as con ven ções in -
ter na ci o na is dos qua is o Bra sil seja sig na tá rio.

Pa rá gra fo úni co. O Po der Exe cu ti vo, ob ser va do
o dis pos to nes te ar ti go, dis ci pli na rá as atri bu i ções dos 
car gos de Fis cal Fe de ral Agro pe cuá rio em con for mi -
da de com as es pe ci fi ci da des e as pe cu li a ri da des de -
sen vol vi das por área de es pe ci a li za ção fun ci o nal.

Art. 28. São trans for ma dos em car gos de Fis cal
Fe de ral Agro pe cuá rio, os atu a is car gos efe ti vos da
Car re i ra de Fis cal de De fe sa Agro pe cuá ria e de Mé di -
co Ve te ri ná rio – NS 910, cu jos ocu pan tes es te jam em
efe ti vo exer cí cio nas ati vi da des de con tro le, ins pe ção, 
fis ca li za ção e de fe sa agro pe cuá ria, do Qu a dro de
Pes so al do Mi nis té rio da Agri cul tu ra e do Abas te ci -
men to, na for ma do Ane xo IV.

§ 1º Se rão en qua dra dos na Car re i ra de Fis cal
Fe de ral Agro pe cuá rio os atu a is ocu pan tes dos car -
gos men ci o na dos no ca put des te ar ti go, des de que
sua in ves ti du ra haja ob ser va do as per ti nen tes nor -
mas cons ti tu ci o na is e or di ná ri as an te ri o res a 5 de ou -
tu bro de 1988, e, se pos te ri or a esta data, te nha de -
cor ri do de apro va ção em con cur so pú bli co.

§ 2º Os atu a is ocu pan tes do car go de Mé di co
Ve te ri ná rio – NS 910 que op ta rem por per ma ne cer na 
si tu a ção atu al de ve rão fazê-lo, de for ma ir re tra tá vel,
até 31 de ju lho de 2000, fi can do, nes te caso, em qua -
dro em ex tin ção.

§ 3º Fi cam cri a dos du zen tos e cin qüen ta car gos
de Fis cal Fe de ral Agro pe cuá rio na Car re i ra de Fis cal
Fe de ral Agro pe cuá no, no Qu a dro Ge ral de Pes so al
do Mi nis té rio da Agri cul tu ra e do Abas te ci men to.

Art. 29. Aos ocu pan tes do car go de Fis cal Fe de -
ral Agro pe cuá rio, não se apli ca a jor na da de tra ba lho



a que se re fe re o § 2º e o ca put do art. 1º da Lei  nº
9.436, de 5 de fe ve re i ro de 1997, não mais se ad mi tin -
do a per cep ção de dois ven ci men tos bá si cos.

Art. 30. Fica ins ti tu í da a Gra ti fi ca ção de De sem -
pe nho de Ati vi da de de Fis ca li za ção Agro pe cuá ria –
GDAFA, de vi da aos ocu pan tes dos car gos da Car re i -
ra de Fis cal Fe de ral Agro pe cuá rio, quan do em exer cí -
cio de ati vi da des ine ren tes às atri bu i ções da res pec ti -
va car re i ra no Mi nis té rio da Agri cul tu ra e do Abas te ci -
men to, no per cen tu al de até cin qüen ta por cen to in ci -
den te so bre o ven ci men to bá si co do ser vi dor.

Pa rá gra fo úni co. A GDAFA será atri bu í da em
fun ção do efe ti vo de sem pe nho do ser vi dor, bem
como do de sem pe nho ins ti tu ci o nal do ór gão, na for -
ma es ta be le ci da em ato do Po der Exe cu ti vo.

Art. 31. Os va lo res dos ven ci men tos dos car gos
que com põem a Car re i ra de Fis cal Fe de ral Agro pe -
cuá no são os cons tan tes do Ane xo X.

Art. 32. O ti tu lar de car go efe ti vo da car re i ra de
que tra ta o art. 25 des ta Me di da Pro vi só ria, quan do in -
ves ti do em car go de Na tu re za Espe ci al ou DAS 6 e
DAS 5, ou equi va len tes, em ór gãos ou en ti da des do
Go ver no Fe de ral, fará jus à res pec ti va gra ti fi ca ção
cal cu la da com base no li mi te má xi mo.

Art. 33. O in te gran te da Car re i ra de Fis cal Fe de -
ral Agro pe cuá rio, que não se en con tre na si tu a ção
pre vis ta no art. 30 des ta Me di da Pro vi só ria, so men te
fará jus à GDAFA:

I – quan do ce di do para a Pre si dên cia ou
Vice-Pre si dên cia da Re pú bli ca, per ce be rá a res pec ti -
va gra ti fi ca ção cal cu la da como se es ti ves se em exer -
cí cio nos ór gãos ou nas en ti da des ce den tes; ou

II – quan do ce di do para ou tros ór gãos ou en ti da -
des do Go ver no Fe de ral, se in ves ti do em car go em
co mis são DAS 4, ou eqüi va len te, per ce be rá a res pec -
ti va gra ti fi ca ção em va lor cor res pon den te a trin ta por
cen to do ven ci men to bá si co.

Art. 34. Não são de vi das aos ocu pan tes da Car -
re i ra de Fis cal Fe de ral Agro pe cuá rio a Gra ti fi ca ção a
que se re fe re o art. 7º da Lei nº 8.460, de 17 de se tem -
bro de 1992, a Gra ti fi ca ção de De sem pe nho de Ati vi -
da de de De fe sa Agro pe cuá ria, a que se re fe rem as
Leis nºs 9.620, de 2 de abril de 1998, e 9.641, de 25 de 
maio de 1998, e a Gra ti fi ca ção de De sem pe nho da
Ati vi da de de Fis ca li za ção, a que se re fe re a Lei nº
9.775, de 21 de de zem bro de 1998.

CARREIRAS E CARGOS DA ÁREA JURÍDICA

Art. 35. Fica cri a da a Car re i ra de Pro cu ra dor Fe -
de ral no âm bi to da Admi nis tra ção Pú bli ca Fe de ral,
nas res pec ti vas au tar qui as e fun da ções, com pos ta de 

car gos de igual de no mi na ção, re gi dos pela Lei nº
8.112, de 1990, com a es tru tu ra de car go cons tan te
do Ane xo III.

Art. 36. O in gres so nos car gos de que tra ta o ar -
ti go an te ri or far-se-á me di an te con cur so pú bli co, exi -
gin do-se di plo ma de Ba cha rel em Di re i to, ob ser va dos 
os re qui si tos fi xa dos na le gis la ção per ti nen te.

Pa rá gra fo úni co. Os con cur sos se rão dis ci pli na -
dos pelo Advo ga do-Ge ral da União, pre sen te, nas
ban cas exa mi na do ras res pec ti vas, a Ordem dos
Advo ga dos do Bra sil.

Art. 37. São atri bu i ções dos ti tu la res do car go de 
Pro cu ra dor Fe de ral:

I – a re pre sen ta ção ju di ci al e ex tra ju di ci al da
União, quan to às suas ati vi da des des cen tra li za das a
car go de au tar qui as e fun da ções pú bli cas, bem como
a re pre sen ta ção ju di ci al e ex tra ju di ci al des sas en ti da -
des;

II – as ati vi da des de con sul to ria e as ses so ra -
men to ju rí di cos à União, em suas re fe ri das ati vi da des
des cen tra li za das, as sim como às au tar qui as e às fun -
da ções fe de ra is;

III – a apu ra ção da li qui dez e cer te za dos cré di -
tos, de qual quer na tu re za, ine ren tes às suas ati vi da -
des, ins cre ven do-os em dí vi da ati va, para fins de co -
bran ça ami gá vel ou ju di ci al; e

IV – a ati vi da de de as sis tir a au to ri da de as ses -
so ra da no con tro le in ter no da le ga li da de dos atos a
se rem por ela pra ti ca dos ou já efe ti va dos.

§ 1º Os mem bros da Car re i ra de Pro cu ra dor Fe -
de ral são lo ta dos e dis tri bu í dos pelo Advo ga do-Ge ral
da União.

§ 2º A lo ta ção de Pro cu ra dor Fe de ral nas au tar -
qui as e fun da ções pú bli cas é pro pos ta pe los ti tu la res
des tas.

Art. 38. Os in te gran tes da Car re i ra de Pro cu ra -
dor Fe de ral têm os di re i tos e de ve res que lhes pre vê a 
Lei nº

 
8.112, de 1990, e su je i tam-se às pro i bi ções e

aos im pe di men tos es ta be le ci dos nes ta Me di da Pro vi -
só ria.

§ 1º Ao Pro cu ra dor Fe de ral é pro i bi do:
I – exer cer a ad vo ca cia fora das atri bu i ções do

res pec ti vo car go;
II – con tra ri ar sú mu la, pa re cer nor ma ti vo ou ori -

en ta ção téc ni ca, ado ta dos pelo Advo ga do-Ge ral da
União;

III – ma ni fes tar-se, por qual quer meio de di vul -
ga ção, so bre as sun to co ne xo às suas atri bu i ções, sal -
vo or dem, ou au to ri za ção ex pres sa, do Advo ga -
do-Ge ral da União:



IV – exer cer suas atri bu i ções em pro ces so, ju di -
ci al ou ad mi nis tra ti vo, em que seja par te ou in te res sa -
do, ou haja atu a do como ad vo ga do de qual quer das
par tes, ou no qual seja in te res sa do pa ren te con san -
güí neo ou afim, em li nha reta ou co la te ral, até o se -
gun do grau, bem como côn ju ge ou com pa nhe i ro, bem 
as sim nas hi pó te ses da le gis la ção, in clu si ve pro ces -
su al; e

V – par ti ci par de co mis são ou ban ca de con cur -
so e in ter vir no seu jul ga men to, quan do con cor rer pa -
ren te con san güí neo ou afim, em li nha reta ou co la te -
ral, até o se gun do grau, bem como côn ju ge ou com -
pa nhe i ro.

§ 2º De vem, os Pro cu ra do res Fe de ra is, dar-se
por im pe di dos nas hi pó te ses em que te nham pro fe ri -
do ma ni fes ta ção fa vo rá vel à pre ten são de du zi da em
ju í zo pela par te ad ver sa e na que las da le gis la ção pro -
ces su al, cum prin do-lhes co mu ni car, de pron to, o seu
im pe di men to ao res pec ti vo su pe ri or hi e rár qui co, vi -
san do à de sig na ção de subs ti tu to.

Art. 39. São trans for ma dos em car gos de Pro cu -
ra dor Fe de ral, os se guin tes car gos efe ti vos, de au tar -
qui as e fun da ções fe de ra is:

I – Pro cu ra dor Au tár qui co;
II – Pro cu ra dor;
III – Advo ga do;
IV – Assis ten te Ju rí di co; e
V – Pro cu ra dor e Advo ga do da Su pe rin ten dên -

cia de Se gu ros Pri va dos e da Co mis são de Va lo res
Mo bi liá ri os.

Pa rá gra fo úni co. O dis pos to nes te ar ti go não se
apli ca ao Pro cu ra dor do Ban co Cen tral do Bra sil.

Art. 40. São en qua dra dos na Car re i ra de Pro cu -
ra dor Fe de ral os ti tu la res dos car gos de que tra ta o ar -
ti go an te ri or, cuja in ves ti du ra nos res pec ti vos car gos
haja ob ser va do as per ti nen tes nor mas cons ti tu ci o na -
is e or di ná ri as an te ri o res a 5 de ou tu bro de 1988, e, se 
pos te ri or a essa data, te nha de cor ri do de apro va ção
em con cur so pú bli co

§ 1º O en qua dra men to deve ob ser var a cor re la -
ção es ta be le ci da no Ane xo VI.

§ 2º À Advo ca cia-Ge ral da União in cum be ve ri fi -
car, caso a caso, a re gu la ri da de da apli ca ção des te
ar ti go, quan to aos en qua dra men tos efe ti va dos.

Art. 41. Fica ins ti tu í da a Gra ti fi ca ção de De sem -
pe nho de Ati vi da de Ju rí di ca – GDAJ, de vi da aos in te -
gran tes das Car re i ras de Advo ga do da União e de
Assis ten te Ju rí di co da Advo ca cia-Ge ral da União, de
De fen sor Pú bli co da União e de Pro cu ra dor Fe de ral,
no per cen tu al de até trin ta por cen to, in ci den te so bre

o ven ci men to bá si co do ser vi dor, quan do em exer cí -
cio nas uni da des ju rí di cas dos ór gãos e das en ti da -
des da Admi nis tra ção Pú bli ca Fe de ral di re ta, au tár -
qui ca e fun da ci o nal.

§ 1º A GDAJ será atri bu í da em fun ção do efe ti vo
de sem pe nho do ser vi dor e dos re sul ta dos al can ça -
dos pe los ór gãos ju rí di cos dos ór gãos e das en ti da -
des, na for ma es ta be le ci da em ato do Advo ga do-Ge -
ral da União e, no caso do De fen sor Pú bli co da União,
em ato do De fen sor-Ge ral da União.

§ 2º A Gra ti fi ca ção Tem po rá ria de que tra ta o art. 
17 da Lei nº 9.028, de 12 de abril de 1995, atri bu í da
ex clu si va men te a ou tros ser vi do res, man ti dos os fa to -
res es ta be le ci dos no Ane xo III da re fe ri da lei, será
paga nos se guin tes va lo res:

I — GT-I, R$471,87 (qua tro cen tos e se ten ta e
um re a is e oi ten ta e sete cen ta vos);

II – GT-II R$340,79 (tre zen tos e qua ren ta re a is e
se ten ta e nove cen ta vos);

III – GT-III, R$209,72 (du zen tos e nove re a is e
se ten ta e dois cen ta vos);

IV – GT-IV, RS157,29 (cen tro e cin qüen ta e sete
re a is e vin te e nove cen ta vos).

Art. 42. O ti tu lar de car go efe ti vo das car re i ras de 
que tra ta o ar ti go an te ri or, quan do in ves ti do em car go
de Na tu re za Espe ci al ou em co mis são dos ní ve is
DAS 6 e DAS 5, ou eqüi va len tes, em ór gãos ou en ti -
da des do Go ver no Fe de ral, fará jus à GDAJ cal cu la da 
com base no li mi te má xi mo.

Pa rá gra fo úni co. O be ne fi ciá rio da GDAJ, quan -
do em exer cí cio nas uni da des ju rí di cas dos ór gãos e
das en ti da des da Admi nis tra ção Pú bli ca Fe de ral di re -
ta, au tár qui ca e fun da ci o nal, se in ves ti do em car go
em co mis são do ní vel DAS 4, per ce be rá a re fe ri da
Gra ti fi ca ção em va lor não in fe ri or a vin te por cen to do
res pec ti vo ven ci men to bá si co.

Art. 43. O ti tu lar de car go efe ti vo das car re i ras
re fe ri das no art. 41, que não se en con tre nas si tu a -
ções pre vis tas nos arts. 41 e 42, so men te fará jus à
GDAJ, nos ter mos des te ar ti go:

I – quan do ce di do para a Pre si dên cia ou
Vice-Pre si dên cia da Re pú bli ca, per ce be rá a res pec ti -
va gra ti fi ca ção cal cu la da com base nas mes mas re -
gras vá li das como se es ti ves se em exer cí cio nos ór -
gãos ou nas en ti da des ce den tes; e

II – quan do ce di do para ou tros ór gãos ou en ti da -
des do Go ver no Fe de ral, se in ves ti do em car go em
Co mis são DAS 4, ou eqüi va len te, per ce be rá a res -
pec ti va gra ti fi ca ção em va lor cor res pon den te a vin te
por cen to do ven ci men to bá si co.



Art. 44. Os va lo res do ven ci men to dos car gos de 
Pro cu ra dor Fe de ral e dos car gos das Car re i ras de
Advo ga do da UniãO e de Assis ten te Ju rí di co da
Advo ca cia-Ge ral da UniãO e de De fen sor Pú bli co da
UniãO são os cons tan tes do Ane xo XI.

Pa rá gra fo úni co. Apli ca-se aos car gos das Car -
re i ras de Advo ga do da União e de Assis ten te Ju rí di co
da Advo ca cia-Ge ral da União e de De fen sor Pú bli co
da União a cor re la ção es ta be le ci da no Ane xo XIV.

Art. 45. Não se rão de vi das as se guin tes van ta -
gens aos ocu pan tes dos car gos de que tra ta o ar ti go
an te ri or, in clu si ve àque les co lo ca dos em qua dros su -
ple men ta res:

I – Re pre sen ta ção Men sal de que tra tam o De -
cre to-Lei nº 2.333, de 11 de ju nho de 1987, e De cre -
to-Lei nº 2.371, de 18 de no vem bro de 1987;

II – Gra ti fi ca ção de que tra ta o art. 7º da Lei nº
8.460, de 1992;

III – Gra ti fi ca ção de Fis ca li za ção e Arre ca da ção
– GEFA de que tra ta a Lei nº  8.538, de 21 de de zem -
bro de 1992;

IV – Re tri bu i ção Va riá vel da Co mis são de Va lo -
res Mo bi liá ri os – RVCVM de que tra ta a Lei nº 9.015,
de 1995;

V – Re tri bu i ção Va riá vel da Su pe rin ten dên cia
de Se gu ros Pri va dos – RVSUSEP de que tra ta a Lei
nº 9.015, de 1995;

VI – Gra ti fi ca ção Tem po rá ria-GT de que tra tam
as Leis nº 9.028, de 1995, e 9.651, de 1998;

VII – Gra ti fi ca ção Pro vi só ria-GP de que tra ta a
Lei nº 9.651, de 1998;

VIII – Gra ti fi ca ção de De sem pe nho de Fun ção
Essen ci al à Jus ti ça-GFJ de que tra ta a Lei nº 9.651,
de 1998; e

IX – Re pre sen ta ção Men sal de que tra ta a Lei nº
9.366, de 16 de de zem bro de 1996.

Art. 46. Os car gos efe ti vos da Admi nis tra ção Fe -
de ral di re ta, au tár qui ca e fun da ci o nal, pri va ti vos de
Ba cha rel em Di re i to, que não fo ram trans pos tos pela
Lei nº 9.028, de 1995, nem por esta Me di da Pro vi só -
ria, para as Car re i ras de Assis ten te Ju rí di co e de Pro -
cu ra dor Fe de ral, com po rão qua dros su ple men ta res
em ex tin ção.

§ 1º O qua dro su ple men tar re la ti vo aos ser vi do -
res da Admi nis tra ção Fe de ral di re ta de que tra ta o ca -
put in clui-se na Advo ca cia-Ge ral da União.

§ 2º O dis pos to nes te ar ti go não se apli ca aos in -
te gran tes da Car re i ra Po li ci al Fe de ral, aos car gos de
Pro cu ra dor do Ban co Cen tral do Bra sil, Pro cu ra dor da 

Pro cu ra do ria Espe ci al da Ma ri nha e Juiz do Tri bu nal
Ma rí ti mo.

Art. 47. Os car gos de Advo ga do da União e de
Assis ten te Ju rí di co da Advo ca cia-Ge ral da União se -
rão dis tri bu í dos pe las três ca te go ri as das res pec ti vas
car re i ras, me di an te ato do Advo ga do-Ge ral da União.

Art. 48. Apli cam-se aos Pro cu ra do res da Pro cu -
ra do ria Espe ci al da Ma ri nha, de que tra ta a Lei nº
7.642, de 18 de de zem bro de 1987, e aos ocu pan tes
de car gos in te gran tes dos qua dros su ple men ta res de
que tra ta o art. 46 a ta be la de ven ci men to cons tan te
do Ane xo XI, ob ser va da a cor re la ção do Ane xo VI e a
gra ti fi ca ção de que tra ta o art. 41, ob ser va do o dis ci -
pli na men to es ta be le ci do por esta Me di da Pro vi só ria.

Pa rá gra fo úni co. Os ocu pan tes do car go de Juiz
do Tri bu nal Ma rí ti mo fa rão jus, a tí tu lo de ven ci men -
tos, ao va lor cor res pon den te ao pa drão III da ca te go -
ria es pe ci al da ta be la cons tan te do Ane xo XI e à gra ti -
fi ca ção de que tra ta o art. 41, con for me dis pos to nes ta 
Me di da Pro vi só ria.

Art. 49. O exer cí cio, por Pro cu ra dor da Re pú bli -
ca, do di re i to de op ção ir re tra tá vel por Car re i ra da
Advo ca cia-Ge ral da União, fa cul ta do pelo § 2º do art.
29 do Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri -
as, po de rá ser ma ni fes ta do ao Advo ga do-Ge ral da
União, no pra zo de quin ze dias es ta be le ci do no art. 61 
da Lei Com ple men tar nº 73, de 10 de fe ve re i ro de
1993, con ta do da pu bli ca ção da lei de con ver são des -
ta Me di da Pro vi só ria, e co mu ni ca do ao Pro cu ra -
dor-Ge ral da Re pú bli ca.

§ 1º Fi cam as se gu ra dos ao op tan te o in gres so
em car go com pa tí vel da Car re i ra da Advo ca cia-Ge ral
da União e a per cep ção dos ven ci men tos e van ta -
gens do car go an tes ocu pa do, sal vo op ção pela re tri -
bu i ção do novo car go, res pe i ta dos o tem po de efe ti vo
ser vi ço e o di re i to a pro mo ções, as sim como as ga -
ran ti as e prer ro ga ti vas pró pri as a mem bros do Mi nis -
té rio Pú bli co Fe de ral, no que não con fli tar com a na tu -
re za da Advo ca cia-Ge ral da União.

§ 2º A op ção de que tra ta este ar ti go im pli ca a
au to má ti ca cri a ção de car go na car re i ra es co lhi da
pelo op tan te, o qual in te gra rá Qu a dro Espe ci al, e será 
ex tin to quan do va gar.

Art. 50. O Advo ga do-Ge ral da União edi ta rá os
atos ne ces sá ri os ao cum pri men to do dis pos to nes ta
Me di da Pro vi só ria, re la ti va men te aos car gos de
Advo ga do da União e de Assis ten te Ju rí di co da Advo -
ca cia-Ge ral da União e àque les dos in te gran tes de
seus ór gãos vin cu la dos.



CARREIRAS E CARGOS DO BANCO CENTRAL
DO BRASIL

Art. 51. A Lei nº 9.650, de 27 de maio de 1998,
pas sa a vi go rar com as se guin tes al te ra ções:

”Art. 3º São atri bu i ções dos ti tu la res do 
car go de Ana lis ta do Ban co Cen tral do Bra -
sil:

I – for mu la ção, im ple men ta ção, acom -
pa nha men to e ava li a ção de pla nos, pro gra -
mas e pro je tos re la ti vos a:

a) ges tão das re ser vas in ter na ci o na is;
b)dí vi da pú bli ca in ter na e ex ter na fe -

de ral, es ta du al e mu ni ci pal;
c) po lí ti ca mo ne tá ria, cam bi al e cre di tí -

cia.
d) emis são de mo e da e pa pel-mo e da;
e) sa ne a men to do meio cir cu lan te; e
f) ges tão de ins ti tu i ções fi nan ce i ras

sob re gi mes es pe ci a is. 
II – ges tão do sis te ma de me tas para a 

in fla ção;
III – re gu la men ta ção e fis ca li za ção do

Sis te ma Fi nan ce i ro, com pre en den do, en tre
ou tros pon tos:

a) o fun ci o na men to do Sis te ma Fi nan -
ce i ro; 

b) o aces so ao Sis te ma Fi nan ce i ro; 
c) a su per vi são di re ta de ins ti tu i ções fi -

nan ce i ras;
d) o mo ni to ra men to in di re to de ins ti tu i -

ções fi nan ce i ras, con glo me ra dos, ma cros se -
gui men tos e mer ca dos; e

e) a pre ven ção e o com ba te a ilí ci tos
cam bi a is e fi nan ce i ros. 

IV – es tu dos e pes qui sas re la ci o na dos
a:

a) po lí ti cas eco nô mi cas ado ta das;
b) acom pa nha men to do ba lan ço de

pa ga men tos;
c) de sem pe nho das ins ti tu i ções fi nan -

ce i ras au to ri za das a fun ci o nar no País; e
d) re gu la men ta ção de ma té ri as de in -

te res se do Ban co Cen tral do Bra sil.
V – atu a ção em to das as ati vi da des

vin cu la das às com pe tên ci as le ga is do Ban -
co Cen tral do Bra sil;

VI – ori en ta ção aos agen tes do Sis te -
ma Fi nan ce i ro e ao pú bli co em ge ral so bre

ma té ri as de com pe tên cia da Au tar quia, me -
di an te so lu ção de as sun tos ob je to de con -
sul tas;

VII – re pre sen ta ção da Au tar quia jun to
a ór gãos go ver na men ta is e ins ti tu i ções in -
ter na ci o na is; e

VIII – ati vi da des de na tu re za or ga ni za -
ci o nal e ou tras a elas re la ci o na das." (NR)

“Art. 4º São atri bu i ções dos ti tu la res do 
car go de Pro cu ra dor do Ban co Cen tral do
Bra sil:

I – a re pre sen ta ção ju di ci al e ex tra ju di -
ci al do Ban co Cen tral do Bra sil;

II – as ati vi da des de con sul to ria e as -
ses so ra men to ju rí di cos ao Ban co Cen tral do 
Bra sil;

III – a apu ra ção da li qui dez e cer te za
dos cré di tos, de qual quer na tu re za, ine ren -
tes às suas ati vi da des, ins cre ven do-os em
dí vi da ati va, para fins de co bran ça ami gá vel
ou ju di ci al; e

IV – as sis tir aos ad mi nis tra do res do
Ban co Cen tral do Bra sil no con tro le in ter no
da le ga li da de dos atos a se rem por eles pra -
ti ca dos ou já efe ti va dos." (NR)

“Art. 7º ..................................................
§ 1º Pro gres são fun ci o nal é a pas sa -

gem do ser vi dor para o pa drão de ven ci -
men to ime di a ta men te su pe ri or den tro de
uma mes ma clas se, ob ser va do o in ters tí cio
de se te cen tos e trin ta dias, re du tí vel, me di -
an te pro ces so de ava li a ção de de sem pe nho 
em até cen to e oi ten ta e dois dias.

................................................."(NR)
“Art. 11. É cri a da a Gra ti fi ca ção de Ati -

vi da de do Ban co Cen tral do Bra sil – GABC,
ob ser va dos os se guin tes cri té ri os e per cen -
tu a is:

I – car gos de Ana lis ta do Ban co Cen -
tral do Bra sil e de Pro cu ra dor do Ban co
Cen tral do Bra sil, in clu í dos nas clas ses D, C 
e B: se ten ta e cin co por cen to, in ci den tes
so bre o ven ci men to bá si co do pa drão onde
es ti ver po si ci o na do o ser vi dor;

II – car gos de Ana lis ta do Ban co Cen -
tral do Bra sil e de Pro cu ra dor do Ban co
Cen tral do Bra sil, in flu í dos nos pa drões I, II
e III da clas se A: ses sen ta e cin co por cen to, 
in ci den tes so bre o ven ci men to bá si co do pa -
drão onde es ti ver po si ci o na do o ser vi dor,



III – car gos de Ana lis ta do Ban co Cen -
tral do Bra sil e de Pro cu ra dor do Ban co
Cen tral do Bra sil, in clu í dos no pa drão IV da
clas se A: cin qüen ta e cin co por cen to, in ci -
den tes so bre o ven ci men to bá si co do pa -
drão onde es ti ver po si ci o na do o ser vi dor; e

IV – car go de Téc ni co do Ban co Cen -
tral do Bra sil: no ven ta por cen to, in ci den tes
so bre o ven ci men to bá si co do pa drão onde
es ti ver po si ci o na do o ser vi dor.

Pa rá gra fo úni co. Os per cen tu a is a que
se re fe re o ca put des te ar ti go po de rão ser
acres ci dos de até dez pon tos per cen tu a is,
nas con di ções a se rem fi xa das pela Di re to -
ria do Ba cen, en quan to es ti ver o ser vi dor
em exer cí cio de ati vi da des:

I – ex ter nas de fis ca li za ção do Sis te ma 
Fi nan ce i ro Na ci o nal, in clu si ve de câm bio;

II – que im por tem ris co de que bra de
ca i xa, e;

III – que re que i ram pro fis si o na li za ção
es pe cí fi ca." (NR)

“Art. 15. ................................................
§ 1º A con tri bu i ção men sal do ser vi dor 

ati vo, ina ti vo ou do pen si o nis ta será de um
por cen to a três por cen to de sua re mu ne ra -
ção, pro ven to ou pen são, e a con tri bu i ção
re la ti va aos de pen den tes não pre su mi dos
será de um por cen to a cin co por cen to da
re mu ne ra ção ou pro ven to do ser vi dor con tri -
bu in te.

.....................................................(NR)"
“Art. 17-A. Além das pro i bi ções pre vis -

tas no ar ti go an te ri or, ao Pro cu ra dor do
Ban co Cen tral do Bra sil tam bém é pro i bi do:

I – exer cer a ad vo ca cia fora das atri bu -
i ções do res pec ti vo car go;

II – con tra ri ar sú mu la, pa re cer nor ma ti -
vo ou ori en ta ção téc ni ca, ado ta das pelo
Pro cu ra dor-Ge ral do Ban co Cen tral do Bra -
sil ou pelo Advo ga do-Ge ral da União;

III – ma ni fes tar-se, por qual quer meio
de di vul ga ção, so bre as sun tos co ne xos as
suas atri bu i ções, sal vo or dem, ou au to ri za -
ção ex pres sa da Di re to ria do Ban co Cen tral
do Bra sil;

IV – exer cer suas atri bu i ções em pro -
ces so, ju di ci al ou ad mi nis tra ti vo, em que
seja par te ou in te res sa do, ou haja atu a do
como ad vo ga do de qual quer das par tes, ou

no qual seja in te res sa do pa ren te con san güí -
neo ou afim, em li nha reta ou co la te ral, até o 
se gun do grau, bem como côn ju ge ou com -
pa nhe i ro, bem as sim nas hi pó te ses da le gis -
la ção, in clu si ve pro ces su al; e

V – par ti ci par de co mis são ou ban ca
de con cur so e in ter vir no seu jul ga men to,
quan do con cor rer pa ren te con san güí neo ou
afim, em li nha reta ou co la te ral, até o se gun -
do grau, bem como côn ju ge ou com pa nhe i -
ro.

Pa rá gra fo úni co. De vem os Pro cu ra do -
res do Ban co Cen tral do Bra sil dar-se por
im pe di dos nas hi pó te ses em que te nham
pro fe ri do ma ni fes ta ção fa vo rá vel à pre ten -
são de du zi da em ju í zo pela par te ad ver sa e
na que las da le gis la ção pro ces su al, cum prin -
do-lhes co mu ni car, de pron to, ou seu im pe -
di men to ao res pec ti vo su pe ri or hi e rár qui co,
vi san do à de sig na ção de subs ti tu to." (NR)

Art. 52. O Ane xo II à Lei nº  9.650, de 1998,
pas sa a vi go rar na for ma do Ane xo XII a esta Me di -
da Pro vi só ria.

Art. 53. Os ocu pan tes dos car gos de Ana lis ta do
Ban co Cen tral do Bra sil da Car re i ra de Espe ci a lis ta
do Ban co Cen tral do Bra sil e de Pro cu ra dor do Ban co
Cen tral do Bra sil da Car re i ra Ju rí di ca do Ban co Cen -
tral do Bra sil são en qua dra dos, a par tir de 1º de agos -
to de 2000, na for ma do Ane xo XV a esta Me di da Pro -
vi só ria.

Art. 54. O in gres so nos car gos de Ana lis ta do
Ban co Cen tral do Bra sil da Car re i ra de Espe ci a lis ta
do Ban co Cen tral do Bra sil, e de Pro cu ra dor do Ban co 
Cen tral do Bra sil da Car re i ra Ju rí di ca do Ban co Cen -
tral do Bra sil dos apro va dos em con cur so, cujo edi tal
te nha sido pu bli ca do até 29 de ju nho de 2000,
dar-se-á, ex cep ci o nal men te, na clas se D pa drão III.

PESSOAL TÉCNICO-ADMINISTRATIVO DAS
INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO

Art. 55. Os car gos efe ti vos de que tra ta a Lei nº
7.596, de 10 de abril de 1987, res sal va dos os atin gi -
dos pe las Leis nºs 9.678, de 3 de ju lho de 1998, e
10.187, de 12 de fe ve re i ro de 2001, e os in te gran tes
da área ju rí di ca abran gi dos por esta Me di da Pro vi só -
ria, são re es tru tu ra dos na for ma de alí nea a do Ane xo
I e têm a sua cor re la ção de car gos es ta be le ci das no
Ane xo IV.

Art. 56. Fica ins ti tu í da a Gra ti fi ca ção de De sem -
pe nho de Ati vi da de Téc ni co-Admi nis tra ti va Edu ca ci o -



nal - GDAE, de vi da aos ocu pan tes dos car gos Téc ni -
cos-Admi nis tra ti vos das ins ti tu i ções fe de ra is de en si -
no, vin cu la das ao Mi nis té rio da Edu ca ção, re fe ri dos
no art. 55, no per cen tu al de até du zen tos por cen tos
in ci den tes so bre o ven ci men to bá si co do ser vi dor.

§ 1º A GDAE será atri bu í da em fun ção do efe ti vo 
de sem pe nho do ser vi dor, bem como do de sem pe nho
ins ti tu ci o nal da ins ti tu i ção fe de ral de en si no, na for ma
es ta be le ci da em ato do Po der Exe cu ti vo.

§ 2º As ava li a ções de de sem pe nho in di vi du al
de ve rão ser fe i tas em es ca la de zero a cem pon tos,
sen do que o des vio pa drão de ve rá ser ma i or ou igual
a cin co e a mé dia arit mé ti ca das ava li a ções in di vi du a -
is de ve rá ser me nor ou igual a no ven ta pon tos, con si -
de ran do o con jun to das ava li a ções de cada ins ti tu i ção 
fe de ral de en si no.

Art. 57. Os va lo res dos ven ci men tos dos car gos
re fe ri dos no art. 55 des ta Me di da Pro vi só ria são os
cons tan tes do Ane xo XVIII.

CARREIRAS E CARGOS DA ÁREA DE SAÚDE
PÚBLICA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

SANITARISTA

Art. 58. Fica cri a da a Car re i ra de Sa ni ta ris ta,
com pos ta de car gos de igual de no mi na ção, nos Qu a -
dros Ge ra is de Pes so al do Mi nis té rio da Sa ú de, da
Fun da ção Na ci o nal de Sa ú de e en ti da des vin cu la das, 
re gi dos pela Lei nº 8.112, de 11 de de zem bro de
1990.

Art. 59. A Car re i ra de Sa ni ta ris ta, es tru tu ra da na 
for ma do Ane xo I, tem sua cor re la ção es ta be le ci da no 
Ane xo XVII.

Art. 60. Os ocu pan tes do car go de Sa ni ta ris ta
têm por atri bu i ções as se gu rar e de sen vol ver, em todo
o ter ri tó rio na ci o nal:

a) a for mu la ção, a ges tão, o pla ne ja men to, a co -
or de na ção, a su per vi são, a nor ma ti za ção e a exe cu -
ção es pe ci a li za das das po lí ti cas de sa ú de e de sa ne -
a men to, ine ren tes à área de sa ú de pú bli ca, abran -
gen do ati vi da des de vi gi lân cia epi de mi o ló gi ca de do -
en ças e agra vos;

b) o es ta be le ci men to de di re tri zes para o con tro -
le e a pre ven ção de do en ças en dê mi cas e epi dê mi -
cas, des ta can do-se: a es quis tos so mo se, a có le ra, a
den gue, a ma lá ria, a fe bre ama re la, a le ish ma ni o se, a
do en ça de Cha gas, a han se nía se, a tu ber cu lo se, a
Sín dro me da Imu no de fi ciên cia Adqui ri da — AIDS e
as do en ças emer gen tes;

c) a as sis tên cia aos ór gãos de sa ú de no de sen -
vol vi men to das ações de vi gi lân cia epi de mi o ló gi ca e

de vi gi lân cia am bi en tal e de fa to res de ris cos am bi en -
ta is re la ci o na dos com a sa ú de hu ma na,

d) a vi gi lân cia sa ni tá ria de pro du tos e ser vi ços
afe tos à sa ú de e a vi gi lân cia sa ni tá ria de por tos, ae ro -
por tos e fron te i ras;

e) a ela bo ra ção e o acom pa nha men to de pro -
gra mas e pro je tos de sa ne a men to em sa ú de pú bli ca;

f) a pro mo ção e a im ple men ta ção de ações edu -
ca ti vas e de Pro gra mas Na ci o na is de Sa ú de;

g) a for mu la ção e o acom pa nha men to de po lí ti -
cas di ri gi das à sa ú de das po pu la ções in dí ge nas;

h) o pla ne ja men to, o acom pa nha men to e a as -
sis tên cia aos ór gãos de sa ú de dos Esta dos, do Dis tri -
to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os, no aten di men to às po pu -
la ções atin gi das por ca la mi da de pú bli ca;

i) a exe cu ção de pro gra mas vin cu la dos ao con -
tro le e à ins pe ção hi giê ni co-sa ni tá ria e tec no ló gi ca
das ma té ri as-pri mas e dos pro du tos afe tos à sa ú de
hu ma na;

j) a ges tão do pro ces so de fis ca li za ção sa ni tá ria
so bre as ati vi da des de pro du ção de in su mos, ser vi -
ços, me di ca men tos, ali men tos, cos mé ti cos e sa ne an -
tes do mis sa ni tá ri os;

k) o cum pri men to dos acor dos, tra ta dos e con -
ven ções in ter na ci o na is dos qua is o Bra sil seja sig na -
tá rio, cu jos com pro mis sos te nham im pli ca ções na
área de sa ú de pú bli ca; e

l) a vi gi lân cia sa ni tá ria in ter na ci o nal.
Pa rá gra fo úni co. O Po der Exe cu ti vo, ob ser va do

o dis pos to nes te ar ti go, dis ci pli na rá as atri bu i ções dos 
car gos de Sa ni ta ris ta em con for mi da de com as es pe -
ci fi ci da des e as pe cu li a ri da des de sen vol vi das por
área de es pe ci a li za ção fun ci o nal.

Art. 61. São trans for ma dos em car gos de Sa ni -
ta ris ta do Mi nis té rio da Sa ú de e da Fun da ção Na ci o -
nal de Sa ú de, me di an te op ção, os ti tu la res dos car gos 
de Sa ni ta ris ta, in te gran tes da Ca te go ria Fun ci o nal de
Sa ni ta ris ta, có di go SP-1701, do Gru po-Sa ú de Pú bli -
ca, cri a do pelo art. 1º do De cre to nº  79.456, de 30 de
mar ço de 1977, e o art. 1º do De cre to nº 83.928, de 3
de se tem bro de 1979, e os atu a is car gos efe ti vos de
Mé di co, Mé di co de Sa ú de Pú bli ca, Enfer me i ro, Den -
tis ta, Odon tó lo go, Far ma cêu ti co-Bi o quí mi co,  Far ma -
cêu ti co, Bi o quí mi co. Assis ten te So ci al, Psi có lo go, Pe -
da go go,  Esta tís ti co, Admi nis tra dor, Arqui te to e Urba -
nis ta, Advo ga do, Eco no mis ta, Co mu ni ca dor So ci al,
Téc ni co em Co mu ni ca ção So ci al, So ció lo go, Antro -
pó lo go, Enge nhe i ro, Agrô no mo, Bi o mé di co, Bió lo go,
Mé di co Ve te ri ná rio, Nu tri ci o nis ta, Geó lo go, Téc ni co



em Sa ú de, Téc ni co em Assun tos Edu ca ci o na is, Edu -
ca dor em Sa ú de, Espe ci a lis ta em Edu ca ção, Pro -
gra ma dor de Edu ca ção para o Tra ba lho, Pes qui sa -

dor e Pes qui sa dor em Ciên ci as da Sa ú de, per ten -
cen tes aos Qu a dros Ge ra is de Pes so al do Mi nis té -
rio da Sa ú de e da Fun da ção Na ci o nal de Sa ú de e
dos de ma is ór gãos e en ti da des vin cu la dos ao Mi -
nis té rio da Sa ú de, com a con se qüen te trans po si ção 
dos seus ocu pan tes para os car gos cri a dos pela
nova car re i ra (Car re i ra de Sa ni ta ris ta do Mi nis té rio
da Sa ú de e Car re i ra de Sa ni ta ris ta da Fun da ção
Na ci o nal de Sa ú de), na for ma do Ane xo XVII.

§ 1º Se rão en qua dra dos na Car re i ra de Sa ni -
ta ris ta os atu a is ocu pan tes dos car gos men ci o na -
dos no ca put des te ar ti go, de ten to res de di plo ma
de es pe ci a li za ção, mes tra do ou dou to ra do na área
de sa ú de pú bli ca ou que, no ato da edi ção des ta
Me di da Pro vi só ria, es te jam no efe ti vo exer cí cio pro -
fis si o nal com pro va do, de no  mí ni mo dez anos, nas
ati vi da des de sa ú de pú bli ca e, des de que sua in ves -
ti du ra haja ob ser va do as per ti nen tes nor mas cons -
ti tu ci o na is e or di ná ri as an te ri o res a 5 de ou tu bro de
1988, e se pos te ri or a esta data, te nha de cor ri do de
apro va ção em con cur so pú bli co.

§ 2º Os atu a is ocu pan tes dos car gos men ci o -
na dos no ca put des te ar ti go, que op ta rem por per -
ma ne cer na si tu a ção atu al de ve rão fazê-lo de for ma 
ir re tra tá vel até 30 dias após a pu bli ca ção des ta me -
di da pro vi só ria, fi can do, nes te caso, em qua dro em
ex tin ção.

Art. 62. A jor na da de tra ba lho dos ocu pan tes
do car go de Sa ni ta ris ta é de 40 (qua ren ta) ho ras se -
ma na is, com di re i to ao Incen ti vo Fun ci o nal, por tra -

ba lho em re gi me de tem po in te gral e de di ca ção ex -
clu si va.

Art. 63. Fica ins ti tu í da a Gra ti fi ca ção de De -
sem pe nho de Ati vi da de de Sa ú de Pú bli ca _
GDASP, de vi da aos ocu pan tes dos car gos da Car -
re i ra de Sa ni ta ris ta, quan do em exer cí cio das ati vi -
da des ine ren tes às atri bu i ções da res pec ti va car re i -
ra no Mi nis té rio da Sa ú de, na Fun da ção Na ci o nal
de Sa ú de e nos de ma is ór gãos e en ti da des  vin cu la -
das ao Mi nis té rio da Sa ú de.

Pa rá gra fo úni co. A GDASP será atri bu í da em
fun ção do efe ti vo de sem pe nho do ser vi dor, bem

como do de sem pe nho  ins ti tu ci o nal do ór gão, na for -
ma es ta be le ci da em ato do Po der Exe cu ti vo.

Art. 64. Os va lo res dos ven ci men tos dos car -
gos que com põem a Car re i ra de Sa ni ta ris ta são os
cons tan tes do Ane xo VII.

Art. 65. O ti tu lar de car go efe ti vo da car re i ra de 
que tra ta o art. 55 des ta Me di da Pro vi só ria, quan do
in ves ti do em car go de Na tu re za Espe ci al ou DAS 5
e DAS 6, ou equi va len tes, em ór gãos ou en ti da des
do Go ver no Fe de ral, fará jus ao va lor má xi mo da
GDASP.

Art. 66. O in te gran te da Car re i ra Sa ni ta ris ta,
que não se en con tre na si tu a ção pre vis ta no art. 60
des ta Me di da Pro vi só ria, so men te fará jus à
GDASP:

I _ quan do ce di do para a Pre si dên cia ou
Vice-Pre si dên cia da Re pú bli ca, per ce be rá a res -
pec ti va gra ti fi ca ção cal cu la da como se es ti ves se
em exer cí cio nos ór gãos ou nas en ti da des ce den -
tes; ou

II _ quan do ce di do para ou tros ór gãos ou en ti -
da des do Go ver no Fe de ral, se in ves ti do em car go
em co mis são DAS 4, ou equi va len te, per ce be rá a
GDASP no va lor de se ten ta e cin co por cen to de seu
va lor má xi mo.

FUNÇÕES COMISSIONADAS TÉCNICAS

Art. 67. Fi cam cri a das no Mi nis té rio do Pla ne ja -
men to, Orça men to e Ges tão, para uso no âm bi to do
Po der Exe cu ti vo Fe de ral, oito mil se te cen tas e três
Fun ções Co mis si o na das Téc ni cas _ FCT, cu jos ní ve -
is e va lo res são os cons tan tes do Ane xo XIII.

§ 1º As Fun ções Co mis si o na das Téc ni cas des ti -
nam-se ex clu si va men te a ocu pan tes de car gos efe ti -
vos, cons tan tes do Ane xo V da Lei nº 9.367, de 16 de
de zem bro de 1996, que não te nham sido es tru tu ra -
dos em car re i ras ou abran gi dos pelo art. 1º des ta Me -
di da Pro vi só ria.

§ 2º O ser vi dor ou em pre ga do, in ves ti do nas
Fun ções  Co mis si o na das a que se re fe re o ca put des -
te ar ti go, re ce be rá pelo exer cí cio des ta fun ção, a tí tu lo 
de par ce la va riá vel, va lor equi va len te à di fe ren ça en -
tre a re mu ne ra ção ou o sa lá rio re ce bi do pelo car go ou 
em pre go pú bli co e o va lor uni tá rio to tal da fun ção que
exer ce, con for me es ta be le ci do no Ane xo XIII.

§ 3º Para fins de cál cu lo da par ce la va riá vel a
que se re fe re o § 2º, será con si de ra da como re mu ne -



ra ção a de fi ni da no in ci so III do art. 1º da Lei nº 8.852,
de 4 de fe ve re i ro de 1994.

§ 4º O ser vi dor ou em pre ga do a que se re fe re o

§ 2º des te ar ti go po de rá op tar por re ce ber, pelo exer -
cí cio da Fun ção Co mis si o na da Téc ni ca, par ce la va -
riá vel cor res pon den te ao va lor da op ção, con for me
es ta be le ci do no Ane xo XIII, obe de ci dos  aos li mi tes

fi xa dos pela Lei nº 8.852, de 1994.

§ 5º As Fun ções Co mis si o na das Téc ni cas não
são cu mu la ti vas com os car gos em co mis são de Na -
tu re za Espe ci al e do Gru po-Di re ção e Asses so ra -

men to Su pe ri o res, de que tra ta a Lei nº 9.030, de 13
de abril de 1995, com as Fun ções Gra ti fi ca das, cri a -
das pelo art. 26  da Lei nº  8.216, de 13 de agos to de
1991, com as Gra ti fi ca ções de Re pre sen ta ção da
Pre si dên cia da Re pú bli ca e dos ór gãos que a in te -
gram e com os car gos de Di re ção e Fun ções Gra ti fi -
ca das de que tra ta o art. 1º da Lei nº 9.640, de 25 de
maio de 1998.

§ 6º A Fun ção Co mis si o na da  Téc ni ca a que se
re fe re este ar ti go, ca rac te ri za da pela com ple xi da de
e res pon sa bi li da de, so men te po de rá ser ocu pa da
por ser vi dor ou em pre ga do com qua li fi ca ção, ca pa -
ci da de e ex pe riên cia, na for ma de fi ni da em ato do

Po der Exe cu ti vo.

§ 7º o pre en chi men to das Fun ções Co mis si o -
na das Téc ni cas re fe ri das no ca put des te ar ti go de -
ve rá ser fe i to de for ma gra du al, ob ser van do-se a  dis -
po ni bi li da de or ça men tá ria em cada exer cí cio, e so -
men te po de rá ocor rer após a  ava li a ção de cada pos -
to de tra ba lho exis ten te no ór gão ou na en ti da de, de
acor do com cri té ri os a se rem es ta be le ci dos em re -
gu la men to.

§ 8º As Fun ções Co mis si o na das Téc ni cas não
se in cor po ram aos pro ven tos da apo sen ta do ria e às
pen sões.

DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 68. Para fins de in cor po ra ção aos pro ven tos
da apo sen ta do ria ou às pen sões, as Gra ti fi ca ções de
que tra tam os arts. 8º, 13, 19, 41 e 56 des ta Me di da
Pro vi só ria:

I _ so men te se rão de vi das, se per ce bi das há
pelo me nos cin co anos; e

II _ se rão cal cu la das pela mé dia arit mé ti ca dos
úl ti mos ses sen ta me ses an te ri o res à apo sen ta do ria
ou ins ti tu i ção da pen são.

§ 1º A apli ca ção do dis pos to nes ta Me di da Pro -
vi só ria a apo sen ta dos e pen si o nis tas não po de rá im -
pli car re du ção de pro ven tos e pen sões.

§ 2º Cons ta ta da a re du ção de pro ven tos ou pen -
são de cor ren te da apli ca ção do dis pos to nes ta Me di -
da Pro vi só ria, a di fe ren ça será paga a tí tu lo de van ta -
gem pes so al no mi nal men te iden ti fi ca da.

Art. 69. Apli cam-se as dis po si ções des ta Me di da
Pro vi só ria às apo sen ta do ri as e pen sões, ex ce to:

I _ as gra ti fi ca ções a que se re fe re os arts. 8º,
13, 19, 30 e 41 des ta Me di da Pro vi só ria, re la ti va men -
te às apo sen ta do ri as e pen sões con ce di das até 30 de 
ju nho de 2000; e

II _ as gra ti fi ca ções a que se re fe re os art. 56
des ta Me di da Pro vi só ria re la ti va men te às apo sen ta -
do ri as e pen sões con ce di das até 31 de maio de 2001.

Art. 70. Enquan to não fo rem re gu la men ta das e
até que se jam pro ces sa dos os re sul ta dos da ava li a -
ção de de sem pe nho, as Gra ti fi ca ções re fe ri das no art. 
59 des ta Me di da Pro vi só ria cor res pon de rão aos se -
guin tes per cen tu a is in ci den tes so bre o ven ci men to
bá si co de cada ser vi dor:

I – Gra ti fi ca ção de De sem pe nho de Ati vi da de do 
Ci clo de Ges tão, vin te e cin co por cen to;

II – Gra ti fi ca ção de De sem pe nho de Ati vi da de
de Au di to ria de Va lo res Mo bi liá ri os, vin te e cin co por
cen to;

III – Gra ti fi ca ção de De sem pe nho de Ati vi da de
de Au di to ria de Se gu ros Pri va dos, vin te e cin co por
cen to;

IV – Gra ti fi ca ção de De sem pe nho de Ati vi da de
de Ciên cia e Tec no lo gia, doze vír gu la vin te e cin co
por cen to, cin co vír gu la cin co por cen to e dois vír gu la
cin co por cen to, para os car gos de ní ve is su pe ri or, in -
ter me diá rio e au xi li ar, res pec ti va men te;

V – Gra ti fi ca ção de De sem pe nho de Ati vi da de
de Fis ca li za ção Agro pe cuá ria, vin te e cin co por cen -
to; e

VI _  Gra ti fi ca ção de De sem pe nho de Ati vi da de
Ju rí di ca, doze por cen to;

VII – Gra ti fi ca ção de De sem pe nho de Ati vi da de
Téc ni co-Admi nis tra ti va Edu ca ci o nal, cen to e ses sen -
ta por cen to.



§ 1º O re sul ta do da pri me i ra ava li a ção gera efe i -
tos fi nan ce i ros a par tir do iní cio do pe río do de ava li a -
ção, de ven do ser com pen sa das even tu a is di fe ren ças
pa gas a ma i or ou me nor.

§ 2º O dis pos to nes te ar ti go apli ca-se aos ocu -
pan tes de car gos ou fun ções co mis si o na das que fa -
zem jus às gra ti fi ca ções de que tra tam os in ci sos I a
VII.

Art. 71. Os va lo res dos ven ci men tos bá si cos
cons tan tes dos Ane xos VII, VIII, IX, X, XI, XVIII não
po de rão ser vir de base de cál cu lo para qua is quer ou -
tras gra ti fi ca ções ou van ta gens de qua is quer ou tros
ser vi do res.

Art. 72. Na hi pó te se de re du ção de re mu ne ra ção 
de cor ren te da apli ca ção do dis pos to nes ta Me di da
Pro vi só ria, a di fe ren ça será paga a tí tu lo de van ta gem 
pes so al no mi nal men te iden ti fi ca da, a ser ab sor vi da
por oca sião do de sen vol vi men to no car go ou na car -
re i ra.

Pa rá gra fo úni co. Em se tra tan do de no me a dos
para car gos in te gran tes das Car re i ras da Advo ca -
cia-Ge ral da União, em de cor rên cia de con cur sos pú -
bli cos ini ci a dos até 30 de ju nho de 2000, a di fe ren ça
será cal cu la da ten do-se em vis ta a re mu ne ra ção ini ci -
al de ma i or va lor in di ca do em edi tal, as sim tam bém se 
cal cu lan do para os de ma is in te gran tes das res pec ti -
vas ca te go ri as ini ci a is das men ci o na das Car re i ras.

Art. 73. Os ocu pan tes dos car gos de que tra ta
esta Me di da Pro vi só ria não fa zem jus à per cep ção da
Gra ti fi ca ção de Ati vi da de – GAE, de que tra ta a Lei
De le ga da nº 13, de 27 de agos to de 1992.

Art. 74. Até que seja apro va do o re gu la men to de
que tra ta o § 2º do art. 4º des ta Me di da Pro vi só ria,
apli cam-se, para fins de pro gres são fun ci o nal e pro -
mo ção, as nor mas vi gen tes na data de sua pu bli ca -
ção.

§ 1º Na con ta gem do in ters tí cio ne ces sá rio à
pro mo ção e à pro gres são será apro ve i ta do o tem po
com pu ta do até a data em que ti ver sido fe i to o en qua -
dra men to de cor ren te da apli ca ção do dis pos to nes ta
Me di da Pro vi só ria.

§ 2º Para fins do dis pos to nes te ar ti go, não será
con si de ra do como pro gres são fun ci o nal ou pro mo -
ção o en qua dra men to de cor ren te da apli ca ção des ta
Me di da Pro vi só ria.

Art. 75. Nos ca sos de trans po si ção o novo en -
qua dra men to, as di fe ren ças re mu ne ra tó ri as, de cor -
ren tes de al te ra ções no ven ci men to bá si co, se rão

con si de ra das para to dos os efe i tos como par te in te -
gran te do novo ven ci men to bá si co.

Art. 76. Será de cen to e vin te dias, con ta dos a
par tir de 30 de ju nho de 2000, o pra zo para en ca mi -
nha men to pelo Mi nis té rio do Pla ne ja men to, Orça -
men to e Ges tão à Casa Ci vil da Pre si dên cia da Re pú -
bli ca das pro pos tas de re gu la men ta ção das Gra ti fi ca -
ções de que tra ta o art. 68.

Art. 77. A re mu ne ra ção dos Car gos em Co mis -
são de Na tu re za Espe ci al — NES e do Gru po-Di re -
ção e Asses so ra men to Su pe ri o res – DAS, ní ve is 1, 2,
3, 4, 5 e 6, e dos Car gos de Di re ção das Insti tu i ções
Fe de ra is de Ensi no, pas sa a ser cons ti tu í da de uma
úni ca par ce la nos va lo res cons tan tes do Ane xo XVI
des ta Me di da Pro vi só ria.

§ 1º O ser vi dor ocu pan te de car go efe ti vo ou
em pre go per ma nen te na Admi nis tra ção Pú bli ca Fe -
de ral di re ta ou in di re ta, in ves ti do nos car gos a que se
re fe re o ca put des te ar ti go, po de rá op tar por uma das
re mu ne ra ções a se guir dis cri mi na das, obe de ci dos os
li mi tes fi xa dos pela Lei nº 8.852, de 4 de fe ve re i ro de
1994:

I – a re mu ne ra ção do Car go em Co mis são ou de 
Di re ção, acres ci da dos anuê ni os;

II – a di fe ren ça en tre a re mu ne ra ção do Car go
em Co mis são ou de Di re ção e a re mu ne ra ção do car -
go efe ti vo ou em pre go; ou

III – a re mu ne ra ção do car go efe ti vo ou em pre -
go, acres ci da dos se guin tes per cen tu a is da re mu ne -
ra ção do res pec ti vo Car go em Co mis são ou de Di re -
ção:

a) ses sen ta por cen to da re mu ne ra ção dos car -
gos DAS ní ve is 1, 2 e 3;

b) vin te e cin co por cen to dos car gos NES e
DAS ní ve is 4, 5 e 6; e

c) vin te e cin co por cen to dos CD, ní ve is 1, 2, 3
e 4.

§ 2º O do cen te da car re i ra de Ma gis té rio, in te -
gran te do Pla no Úni co de Clas si fi ca ção e Re tri bu i ção
de Car gos e Empre gos, a que se re fe re a Lei nº 7.596, 
de 10 de abril de 1987, sub me ti do ao Re gi me de De -
di ca ção Exclu si va, po de rá ocu par Car go de Di re ção – 
CD ou Fun ção Gra ti fi ca da – FG, nas Insti tu i ções Fe -
de ra is de Ensi no, sen do-lhe fa cul ta do op tar nos ter -
mos da alí nea c, in ci so III, § 1º, des te ar ti go.

§ 3º O do cen te a que se re fe re o § 2º ce di do para 
ór gãos e en ti da des da Admi nis tra ção Pú bli ca Fe de ral



di re ta, au tár qui ca e fun da ci o nal, para o exer cí cio de
Car go em Co mis são de Na tu re za Espe ci al ou de Di -
re ção e Asses so ra men to Su pe ri o res, de ní ve is DAS
6, DAS 5 ou DAS 4, ou equi va len tes, quan do op tan te
pela re mu ne ra ção do car go efe ti vo, per ce be rá o ven -
ci men to acres ci do da van ta gem re la ti va ao Re gi me
de De di ca ção Exclu si va.

§ 4º O acrés ci mo pre vis to no pa rá gra fo an te ri or
po de rá ser per ce bi do, no caso de do cen te ce di do
para o Mi nis té rio da Edu ca ção, para o exer cí cio de
Car go em Co mis são de ní vel DAS 3.

Art. 78. Caso ve nha a ser ex tin ta au tar quia ou
fun da ção em cujo Qu a dro de Lo ta ção de Pes so al se
in clu am Pro cu ra do res Fe de ra is, es tes se rão re dis tri -
bu í dos para ou tras en ti da des.

§ 1º O dis pos to no ca put des te ar ti go apli ca-se,
tam bém, às ex tin ções ocor ri das no pe río do com pre -
en di do en tre a cri a ção da Car re i ra de Pro cu ra dor Fe -
de ral e o iní cio de vi gên cia des ta Me di da Pro vi só ria.

§ 2º Na hi pó te se de ex tin ção de au tar quia ou
fun da ção ocor ri da an te ri or men te à cri a ção da Car re i -
ra de Pro cu ra dor Fe de ral, será fa cul ta do, aos que
ocu pa vam na en ti da de ex tin ta qual quer um dos car -
gos elen ca dos no art. 39 des ta Me di da Pro vi só ria, o
en qua dra men to na Car re i ra de Pro cu ra dor Fe de ral,
me di an te op ção do in te res sa do, ma ni fes ta da até 31
de ja ne i ro de 2001, des de que aten di das to das as exi -
gên ci as ne ces sá ri as ao en qua dra men to.

Art. 79. Apli ca-se o dis pos to nos §§ 1º e 2º do ar -
ti go an te ri or aos ca sos se me lhan tes de re dis tri bu i ção, 
in de pen den te men te de ha ver sido ou não ex tin ta a
en ti da de de ori gem.

Art. 80. Os arts. 1º e 2º do De cre to Lei nº 2.194,
de 26 de de zem bro de 1984, al can çam em seus efe i -
tos os ser vi do res do De par ta men to Na ci o nal de
Estra das de Ro da gem — DNER, ati vos e ina ti vos, e
os pen si o nis tas que já es te jam per ce ben do a van ta -
gem de les de cor ren te.

Pa rá gra fo úni co. O dis pos to no ca put não se
apli ca aos in te gran tes da Car re i ra de Pro cu ra dor Fe -
de ral.

Art. 81. O art. 22 da Lei nº 9.986, de 18 de ju lho
de 2000, pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 22. Fi cam as Agên ci as au to ri za -
das a cus te ar as des pe sas com re mo ção e
es ta da para os pro fis si o na is que, em vir tu de 
de no me a ção para Car gos Co mis si o na dos
de Di re ção, de Ge rên cia Exe cu ti va e de
Asses so ria dos ní ve is CD I e II, CGE I, II, III
e IV, CA I e II, e para os Car gos Co mis si o -

na dos Téc ni cos, nos ní ve is CCT V e IV, vi e -
rem a ter exer cí cio em ci da de di fe ren te da
de seu do mi cí lio, con for me dis pos to em re -
gu la men to de cada Agên cia, ob ser va dos os
li mi tes de va lo res es ta be le ci dos para a
Admi nis tra ção Pú bli ca Fe de ral di re ta.” (NR)

Art. 82. Fi cam con va li da dos os atos pra ti ca dos
com base na Me di da Pro vi só ria nº 2.136-35, de 23 de
fe ve re i ro de 200l.

Art. 83. O Qu a dro IV da Lei nº 10.171, de 5 de ja -
ne i ro de 2001, fica acres ci do das au to ri za ções cons -
tan tes no Ane xo XIX des ta Me di da Pro vi só ria.

Art. 84. O art. 4º da Lei nº 8.745, de 9 de de zem -
bro de 1993, pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 4º. .................................................
..............................................................
§ 7º Os con tra tos dos pro fes so res

subs ti tu tos pror ro ga dos com base no in ci so
III des te ar ti go po de rão ser no va men te pror -
ro ga dos, pelo pra zo de até doze me ses,
des de que o pra zo fi nal do con tra to não ul -
tra pas se 31 de de zem bro de 2002, e te nha
sido aber to pro ces so se le ti vo sim pli fi ca do,
com am pla di vul ga ção, sem a ins cri ção ou
apro va ção de can di da tos." (NR)

Art. 85. Fi cam con va li da dos os atos pra ti ca dos
com base na Me di da Pro vi só ria nº 2.136-38, de 24
de maio de 2001.

Art. 86. Esta Me di da Pro vi só ria en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

Art. 87. Fi cam re vo ga dos os arts. 4º, 9º, 10 e 11
do De cre to-Lei nº 2.266, de 12 de mar ço de 1985; a
Lei nº 7.702, de 21 de de zem bro de 1988; o art. 7º da
Lei nº 8.538, de 21 de de zem bro de 1992; o art. 22 da
Lei nº 8.691, de 28 de ju lho de 1993; a Lei nº 9.638, de 
20 de maio de 1998; a Lei nº 9.647, de 26 de maio de
1998; o art. 11 da Lei nº 9.620, de 2 de abril de 1998;
os arts. lº e 10 da Lei nº 9.641, de 25 de maio de 1998;
o § 1º do art. 11, o § 2º do art. 12 e o Ane xo III da Lei nº 
9.650, de 27 de maio de 1998; os arts. 1º e 13 da Lei
nº 9.651, de 27 de maio de 1998; o De cre to nº 2.665,
de 10 de ju lho de 1998, e a Me di da Pro vi só ria nº
2.136-38, de 24 de maio de 2001.

Bra sí lia, 31 de maio de 2001. – 180º da Inde pen -
dên cia e 113º da Re pú bli ca. – FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO  – Pe dro Ma lan – Eli seu Pa -
dí lha – Pa u lo Re na to Sou za – Mar cus Vi ní ci us Pra -
ti ni de Mo ra es – José Ser ra – Alci des Lo pes Tá pi -
as – Mar tus Ta va res – Ro ber to Brant – Ro nal do
Mota Sar den berg – Gil mar Fer re i ra Men des.













ANEXO XIX

De mons tra ti vo de que  tra ta o art. 62
da Lei nº 9.995, de 2000, Para aten di men to
ao Dis pos to no art. 169, § 1º, Inci so II, da
Cons ti tu i ção

”4 –  Po der Exe cu ti vo:

...........................................................................
V –  Mi nis té rio da Fa zen da:
...........................................................................
l) pro vi men to, me di an te con cur so pú bli co, de

115 car gos de Ana lis ta do Ban co Cen tral do Bra sil: e
m) pro vi men to, me di an te con cur so pú bli co, de

30 car gos de Pro cu ra dor do Ban co Cen tral do Bra sil.
...........................................................................
VII –  Mi nis té rio da Jus ti ça.
...........................................................................
d) con ces são da Gra ti fi ca ção de Ope ra ções

Espe ci a is — GOE para os Po li ci a is Ro do viá ri os Fe de -
ra is.

...........................................................................
XVI — Mi nis té rio da De fe sa:
...........................................................................
b) im plan ta ção da Lei de Re mu ne ra ção dos Mi li -

ta res;

c) pro vi men to, me di an te con cur so pú bli co, de
até 8 car gos de Pes qui sa dor Adjun to da Car re i ra de
Ciên cia e Tec no lo gia no Co man do da Ae ro náu ti ca,

d) pro vi men to, me di an te con cur so pú bli co, de
até 18 car gos de Assis ten te de Pes qui sa da Car re i ra
de Ciên cia e Tec no lo gia no Co man do da Ae ro náu ti ca,

e) pro vi men to, me di an te con cur so pú bli co, de
até 3 car gos de Tec no lo gis ta Sê ni or da Car re i ra de
Ciên cia e Tec no lo gia no Co man do da Ae ro náu ti ca,

f)pro vi men to, me di an te con cur so pú bli co, de até 
5 car gos de Tec no lo gis ta Ple no 2 da Car re i ra de Ciên -
cia e Tec no lo gia no Co man do da Ae ro náu ti ca;

g) pro vi men to, me di an te con cur so pú bli co, de
até 10 car gos de Tec no lo gis ta Ple no 1 da Car re i ra de
Ciên cia e Tec no lo gia no Co man do da Ae ro náu ti ca;

h) pro vi men to, me di an te con cur so pú bli co, de
até 136 car gos de Tec no lo gis ta Jú ni or da Car re i ra de
Ciên cia e Tec no lo gia no Co man do da Ae ro náu ti ca;

i) pro vi men to, me di an te con cur so pú bli co, de
até 48 car gos de Ana lis ta em Ciên cia e Tec no lo gia da
Car re i ra de Ciên cia e Tec no lo gia no Co man do da Ae -
ro náu ti ca,



j) pro vi men to, me di an te con cur so pú bli co, de
até 5 car gos de Téc ni co 3 da Car re i ra de Ciên cia e
Tec no lo gia no Co man do da Ae ro náu ti ca,

k) pro vi men to, me di an te con cur so pú bli co, de
até 15 car gos de Téc ni co 2 da Car re i ra de Ciên cia e
Tec no lo gia no Co man do da Ae ro náu ti ca,

l) pro vi men to, me di an te con cur so pú bli co, de
até 108 car gos de Téc ni co 1 da Car re i ra de Ciên cia e
Tec no lo gia no Co man do da Ae ro náu ti ca,

m) pro vi men to, me di an te con cur so pú bli co, de
até 6 car gos de Pro fes sor de Ensi no de 3º Grau para
o Insti tu to Mi li tar de Enge nha ria do Co man do do
Exér ci to;

n) pro vi men to, me di an te con cur so pú bli co, de
até 39 car gos de Pro fes sor de Ensi no de 1º e 2º Gra us 
no Co man do da Ma ri nha e

o) pro vi men to, me di an te con cur so pú bli co, de
até 1.013 em pre gos di ver sos para o Hos pi tal das For -
ças Arma das.

XVII — Mi nis té rio da Edu ca ção:
a) re es tru tu ra ção de car gos e car re i ras in te gran -

tes do PUCRCE, Lei nº 7.596, de 1987; e
b) pro vi men to, me di an te con cur so pú bli co, de

até 2000 car gos efe ti vos de Pro fes sor de Ensi no de 3º 
Grau.“

O SR. LAURO CAMPOS (Sem Par ti do – DF) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para uma ques tão de
or dem.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Con ce do a pa la vra, para uma ques tão de or -
dem, ao Se na dor La u ro Cam pos.

O SR. LAURO CAMPOS (Sem Par ti do – DF.
Para uma ques tão de or dem. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, eu gos ta ria de fa zer uma con sul ta à
Mesa, uma vez que te nho lido, na im pren sa diá ria,
que ama nhã re gres sa rá a esta Casa o já qua se sa u -
do so Pre si den te Jar bas Pas sa ri nho e que S. Exª – as
de cla ra ções são en tre as pas – vol ta ria aqui não para
as su mir a Pre si dên cia, mas para usar da tri bu na do
Se na do; ou seja, vol ta ria...

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – V. Exª tal vez te nha se en ga na do: não o Se na dor 
Jar bas Pas sa ri nho, mas o Se na dor Ja der Bar ba lho.

O SR. LAURO CAMPOS (Sem Par ti do – DF) –
Sim! Ja der Bar ba lho! Estou tão ve lho! Jar bas Pas sa ri -
nho foi meu ca pi tão no CPOR de Belo Ho ri zon te e me
lem brei dele aqui, ago ra.

Então, o Pre si den te Ja der Bar ba lho re gres sa rá
a esta Casa, mas, de acor do com suas de cla ra ções à
Impren sa, não sei se de vi da men te, vol ta rá ape nas

para as su mir a sua ca de i ra de Se na dor. Quer di zer
que, re al men te, a ca de i ra de Pre si den te des ta Casa
vi rou uma ”ca de i ra elé tri ca“. Eu mes mo, se con vo ca -
do para subs ti tu ir o Pre si den te, não te ria a co ra gem
que V. Exª está ten do. Meus pa ra béns!

S. Exª dis se que não quer as sen tar na ”ca de i ra
elé tri ca“ e as sen tar-se-á na pla ní cie. Pa re ce que o art. 
57, § 5º, da Cons ti tu i ção Fe de ral es ta be le ce que, sen -
do o Se na dor o Pre si den te da Casa, a Pre si dên cia e a 
se na tó ria não po dem ser exer ci das se pa ra da men te
uma da ou tra. Não pode ha ver só um exer cí cio da me -
ta de da ban da; tem que ser da ban da in te i ra: Se na dor
e Pre si den te.

Era esse o es cla re ci men to que eu gos ta ria de
pe dir à Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Res pon den do à in da ga ção de V. Exª, Se na dor
La u ro Cam pos, a Mesa tem o en ten di men to de que,
es tan do o ti tu lar li cen ci a do, as su me, como as su miu,
de for ma tem po rá ria, até a re so lu ção des sa ques tão,
o Se na dor Edi son Lo bão, que é Pre si den te do Se na -
do Fe de ral e do Con gres so Na ci o nal.

Espe ro ha ver res pon di do à ques tão de or dem
for mu la da por V. Exª.

A Pre si dên cia está sen do ocu pa da pelo subs ti -
tu to even tu al, no caso, o Vice-Pre si den te Edi son Lo -
bão, de acor do com o § 5º do art. 57 da Cons ti tu i ção
Fe de ral, que dis põe:

Art. 57. 
§ 5º – A Mesa do Con gres so Na ci o nal

será pre si di da pelo Pre si den te do Se na do
Fe de ral, e os de ma is car gos se rão exer ci -
dos, al ter na da men te, pe los ocu pan tes de
car gos equi va len tes na Câ ma ra dos De pu -
ta dos e no Se na do Fe de ral.

Quem está in ves ti do de to das as prer ro ga ti vas
ine ren tes ao car go é o Se na dor Edi son Lo bão, Pri -
me i ro Vice-Pre si den te do Se na do Fe de ral, con se -
qüen te men te, S. Exª é o Pre si den te do Con gres so
Na ci o nal.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Não há mais ora do res ins cri tos.

O Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos en vi ou
dis cur so à Mesa para ser pu bli ca do, na for ma do dis -
pos to no art. 203 do Re gi men to Inter no.

S. Exª. será aten di do.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, como
trans for mar uma das re giões mais sub de sen vol vi das



do Con ti nen te, aban do na da não du ran te dé ca das,
mas sé cu los, em algo que o pró prio Pre si den te Fer -
nan do Hen ri que Car do so clas si fi cou como o ”Eldo ra -
do bra si le i ro“?

A re ce i ta, Sr. Pre si den te, está na ad mi nis tra ção
do Esta do do To can tins, e tem como in gre di en tes fun -
da men ta is mu i to tra ba lho, mu i to in te res se pú bli co e
uma po lí ti ca in te li gen te e cri a ti va de in cen ti vos fis ca is, 
que vem atra in do, cons tan te men te, in ves ti men tos na -
ci o na is e in ter na ci o na is.

Nos sa in ten ção, ao fa zer mos este bre ve pro nun -
ci a men to, é de mons trar que o de sâ ni mo, o ma ras mo,
o der ro tis mo que hoje con ta mi na par ce la da po pu la -
ção e até au to ri da des go ver na men ta is em seus vá ri -
os ní ve is, pode e deve ser su pe ra do, pois o Bra sil, e
seu ex tra or di ná rio povo, são in fi ni ta men te ma i o res do
que qual quer cri se epi só di ca e pas sa ge i ra, e o caso
do Esta do do To can tins é um exem plo dos mais po si ti -
vos, que deve ser con si de ra do pa ra dig ma e ins pi ra -
ção para to dos, par ti cu lar men te em mo men tos de
pre o cu pa ção com a co i sa pú bli ca, como o que es ta -
mos atu al men te a vi ver.

To dos sa be mos que, com a glo ba li za ção que
ine xo ra vel men te es pra i ou-se para todo o pla ne ta, é
es sen ci al, em nos so tem po, que in ves ti men tos do -
més ti cos e in ter na ci o na is se jam atra í dos, para que o
de sen vol vi men to pos sa ser de fla gra do. É a es tra té gia
uti li za da por pa í ses for mal men te co mu nis tas, como a
Re pú bli ca Po pu lar da Chi na, que não tem ne nhum
cons tran gi men to em re ce ber em pre sas ”ca pi ta lis tas“, 
ou da Cuba de Fi del Cas tro, que hoje ar re ca da mais
com o tu ris mo de es tran ge i ros do que com a pro du -
ção de açú car.

Essa, pre ci sa men te, é uma das tô ni cas do mi -
nan tes da es tra té gia de sen vol vi men tis ta im plan ta da
no To can tins, e que, que re mos pro cla mar des ta tri bu -
na, vem dan do cer to, per mi tin do que o Esta do se li -
ber te dos gri lhões do atra so e do sub de sen vol vi men -
to e en se jan do uma me lhor qua li da de de vida à sua
la bo ri o sa po pu la ção.

No úl ti mo mês de ju lho, por exem plo, nos so
Esta do foi hon ra do com a vi si ta do Pre si den te da
Eslo vá quia, Ru dolf Schus ter, quan do de cla rou que
seu país e o To can tins de ve rão tor nar-se par ce i ros
co mer ci a is. A na ção eu ro péia de ve rá im por tar grãos e 
cris ta is to can ti nen ses e o To can tins de ve rá tor nar-se
um cen tro de dis tri bu i ção, para os de ma is Esta dos, de 
pro du tos es lo va cos.

Tam bém um gru po em pre sa ri al es pa nhol, de no -
mi na do Uniön Fe no sa e So lu ci o na Sa ú de, que atua
no se tor de con sul to ria, vi si tou o To can tins, bus can do
par ce ri as em ne gó ci os emer gen tes, ma ni fes tan do
par ti cu lar in te res se nas sete usi nas hi dro e lé tri cas
que pro xi ma men te se rão ob je to de li ci ta ção, e que se -
rão cons tru í das no Esta do.

Ne go ci a ções es tão sen do pro mo vi das com gru -
pos fran ce ses que atu am no se tor de cos mé ti cos,
pois há in te res se na im por ta ção de quin ze plan tas tí -
pi cas do cer ra do to can ti nen se ha ven do con cre ta pos -
si bi li da de de o Esta do abri gar um gran de la bo ra tó rio
que atua nes se seg men to.

Mis são fran ce sa, igual men te, es te ve em nos so
Esta do no fi nal do mês tran sa to, in te gra da por téc ni -
cos da uni ver si da de ga u le sa de Con ti eg ne, com o ob -
je ti vo de pres tar as sis tên cia téc ni ca em pro je tos de
tec no lo gia, no con tex to de um pro je to de trans fe rên -
cia de tec no lo gia de no mi na do ”Exchan ge“.

E, já no pri me i ro dia do mês em cur so, em pre sá -
ri os ga ú chos da Max xi bolt, do Gru po Fio For te, es ti -
ve ram em nos so Esta do, in for man do que vão in ves tir
cer ca de R$20 mi lhões na ins ta la ção de uma fá bri ca
me ta lúr gi ca, em Pal mas, cu jas obras te rão iní cio em
ape nas 15 dias e ge ra rão, ini ci al men te, pelo me nos
200 em pre gos.

To das es sas vi si tas a nos so Esta do, to dos es -
ses in ves ti men tos de gru pos bra si le i ros e in ter na ci o -
na is vêm di na mi zan do a eco no mia do To can tins, en -
se jan do a aber tu ra de va gas no mer ca do de tra ba lho
e per mi tin do que a po pu la ção te nha me lho res con di -
ções de vida.

Para nós, por con se guin te, a pa la vra cri se não é
mo ti vo de de sâ ni mo, de de sa len to, mas, mu i to pelo
con trá rio, é de sen ca de a do ra e no vas ações, da bus ca 
por fi nan ci a men tos e in ves ti men tos.

Foi com esse pro pó si to que fi ze mos este pro -
nun ci a men to, não ape nas para apre sen tar uma pe -
que na amos tra do que está sen do fe i to no To can tins,
mas, prin ci pal men te, para que esse exem plo fru ti fi -
que, ser vin do de mo de lo aos ad mi nis tra do res pú bli -
cos e po lí ti cos de nos so País.

Era o que tí nha mos a di zer.
Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -

res) – Nada mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai
en cer rar os tra ba lhos, lem bran do às Srªs e aos Srs.
Se na do res que cons ta rá da ses são de li be ra ti va or di -
ná ria de ama nhã, a re a li zar-se às 14 ho ras e 30 mi nu -
tos, a se guin te



ORDEM DO DIA

– 1 –
PROJETO DE LEI DO SENADO

Nº 133, DE 1997
(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos

do Re cur so nº 4, de 1999)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei do
Se na do nº 133, de 1997, de au to ria do Se na dor Ro -
me ro Jucá, que au to ri za a cri a ção de Dis tri to Agro pe -
cuá rio no Mu ni cí pio que men ci o na, e dá ou tras pro vi -
dên ci as (Can tá-RR), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 15, de 1999, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor:
Se na dor José Bi an co, com abs ten ção do Se na dor
Ro me ro Jucá e de cla ra ção de voto do Se na dor Fran -
ce li no Pe re i ra.

– 2 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 20, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 20, de 2001 (nº 563/2000, na Câ ma ra 
dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Artís ti ca e Eco ló gi ca de Pla -
nal to a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria
na ci da de de Pla nal to, Esta do da Ba hia, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 659, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Wal deck
Orne las.

– 3 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 21, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 21, de 2001 (nº 564/2000, na Câ ma ra 
dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Cul tu ral e Co mu ni tá ria de Ja gua ri ú na a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da -
de de Ja gua ri ú na, Esta do de São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 660, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Pe dro Piva.

– 4 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 39, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 39, de 2001 (nº 551/2000, na Câ ma ra 
dos De pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga per -
mis são à Fun da ção Edu ca ti va e Cul tu ral São Fran cis -
co para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em

fre qüên cia mo du la da na ci da de de Ita ú na, Esta do de
Mi nas Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 619, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Fran ce li no
Pe re i ra.

– 5 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 40, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 40, de 2001 (nº 571/2000, na Câ ma ra 
dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são Vale da
Ele trô ni ca F.M. a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co -
mu ni tá ria na ci da de de San ta Rita do Sa pu caí, Esta -
do de Mi nas Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 620, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Arlin do Por to.

– 6 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 115, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 115, de 2001 (nº 527/2000, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga a
per mis são à MR Ra di o di fu são Ltda. para ex plo rar
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du -
la da na ci da de de Codó, Esta do do Ma ra nhão, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 678, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Fre i tas Neto,
fa vo rá vel.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Está en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 16 ho ras e
47 mi nu tos.)

Emen da apre sen ta da pe ran te a Co -
mis são Mis ta, des ti na da a exa mi nar e
emi tir pa re cer so bre a Me di da Pro vi só ria
nº 2.202-1, ado ta da em 26 de ju lho de
2001 e pu bli ca da no dia 27 do mes mo
mês e ano, que ”dis põe so bre o res sar ci -
men to das con tri bu i ções para os Pro gra -
mas e Inte gra ção So ci al e de For ma ção
do Pa tri mô nio do Ser vi dor Pú bli co –
PIS/PASEP e para a Se gu ri da de So ci al –
COFINS in ci den tes so bre in su mos uti li -
za dos na fa bri ca ção de pro du tos des ti na -
dos à ex por ta ção“:



CONGRESSISTA EMENDA Nº

De pu ta do Ri car do Fer ra ço............. ...............001

SACM
Emen das Apre sen ta das: 001

COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS
PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO

EMEN DA AO PROJETO DE LEI Nº 017/2001-CN

MENSAGEM

Nº 00345, de 20-6-2001–CN
(Nº  0578, de 19-6-2001, na ori gem)

Emen ta: Abre ao Orça men to da Se gu ri da de
So ci al da União, em fa vor do Mi nis té rio da Pre vi dên -
cia So ci al, Cré di to Su ple men tar e Assis tên cia su ple -

men tar no va lor de R$916.000,00 (no ve cen tos e de -
zes se is mil re a is), para re for çar do ta ções con sig na -
das no or ça men to vi gen te.

EMEN DA AO PRO JE TO DE LEI Nº 018/2001–CN

MENSAGEM

Nº 00346, de 20-6-2001–CN
(Nº 0579, de 19-6-2001, na ori gem)

Emen ta: Abre ao Orça men to Fis cal da União,
em fa vor do Mi nis té rio da Fa zen da, cré di to es pe ci al
no va lor de R$700.000,00 (se te cen tos mil re a is), para 
os fins que es pe ci fi ca.



ATAS DE COMISSÃO

COMISSÃO MISTA ESPECIAL

Cri a da atra vés do Re que ri men to nº
73, de 2001-CN, Com a fi na li da de de “Es -
tu dar as Ca u sas da Cri se de Abas te ci -
men to de Ener gia no País, bem como
pro por al ter na ti vas ao seu equa ci o na -
men to”.

1ª Re u nião de (Insta la ção) re a li za da em 5-6-01.

Aos cin co dias do mês de ju nho do ano de dois
mil e hum, às tre ze ho ras e qua ren ta mi nu tos, na sala
02 da ala Se na dor Nilo Co e lho, ”, sob a pre si dên cia
do Se na dor Na bor Jú ni or, re ú nem-se os Se nho res
Par la men ta res, mem bros da Co mis são Mis ta Espe ci -
al, com a fi na li da de de “es tu dar as ca u sas da cri se
de abas te ci men to de ener gia no País, bem como

pro por al ter na ti vas ao seu equa ci o na men to, para
sua ins ta la ção. Pre sen tes os Se na do res Alber to Sil -
va, Pa u lo Sou to, José Agri pi no, He lo í sa He le na, Pa u -
lo Har tung e os De pu ta dos Antô nio Cam bra ia , Ju qui -
nha, Mar cos Cin tra, Aní bal Go mes, João Co la ço, Fer -
nan do Fer ro, Air ton Dipp, Fer nan do Ga be i ra, José
Car los Ale lu ia, Vir gí lio Gu i ma rães e Cle men ti no Co e -
lho. A se guir o Se nhor Pre si den te ini ci ou o pro ces so
de vo ta ção que de po is de en cer ra do fo ram con vi da -
dos para ser vi rem como es cru ti na do res os De pu ta -
dos José Car los Ale lu ia e Fer nan do Ga be i ra, que pro -
ce de ram a apu ra ção en con tran do tre ze cé du las que
con fe ri ram com o nú me ro de vo tan tes, ten do apre -
sen ta do os se guin tes re sul ta dos: doze vo tos para o
De pu ta do Antô nio Cam bra ia como Pre si den te, qua tro 
vo tos para o De pu ta do Fer nan do Ga be i ra como
Vice-Pre si den te, to ta li zan do os vo tos em tre ze. Para
apu ra ção dos vo tos a re u nião foi pre si di da pelo Se na -
dor José Agri pi no que pro cla mou o re sul ta do e em -
pos sou os ele i tos, con vi dan do o De pu ta do Antô nio
Cam bra ia para as su mir a os tra ba lhos. Agra de cen do
a con fi an ça que lhe foi de po si ta da, o Se nhor in di cou
para ser Re la tor des ta Co mis são Espe ci al o Se na dor
Pa u lo Sou to e a se guir fo ram da das as pa la vras aos
De pu ta dos Fer nan do Ga be i ra, José Car los Ale lu ia,
Fer nan do Fer ro, Mo ro ne Tor gan e o Se na dor Alber to
Sil va; ten do a pre sen te re u nião en cer ra do às quin ze
ho ras e quin ze mi nu tos. Nada mais ha ven do a tra tar, o 
Se nhor Pre si den te De pu ta do Antô nio Cam bra ia, en -
cer ra os tra ba lhos e para cons tar, eu, Fran cis co Na u -
ri des Bar ros, Se cre tá rio da Co mis são, la vrei a pre -
sen te ata que, lida e apro va da, será as si na da pelo
Se nhor Pre si den te e irá à pu bli ca ção, jun ta men te
com o acom pa nha men to ta qui grá fi co, que faz par te
in te gran te da pre sen te ata.

O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – Ha ven do
nú me ro re gi men tal, de cla ro ins ta la da a Co mis são
Mis ta Espe ci al, cri a da atra vés do Re que ri men to nº
73, de 2001, do Con gres so Na ci o nal, com a fi na li da de 
de es tu dar as ca u sas da cri se de abas te ci men to de
ener gia no País, bem como pro por al ter na ti vas ao seu 
eqüa ci o na men to.

A pa u ta des ta re u nião des ti na-se à ele i ção do
Pre si den te e do vice-Pre si den te da Co mis são, bem
como à in di ca ção de seu Re la tor. 

Para tan to, so li ci to à Se cre tá ria dis tri bu ir as cé -
du las de vo ta ção. (Pa u sa)

O SR. PRESIDENTE (José Agri pi no) – Ha ven do 
nú me ro re gi men tal, de cla ro ins ta la da a Co mis são
Mis ta Espe ci al, cri a da por meio do Re que ri men to nº
73, de 2001, com a fi na li da de de es tu dar as ca u sas



da cri se de abas te ci men to de ener gia no País, bem
como pro por al ter na ti vas ao seu equa ci o na men to. 

A pa u ta des ta re u nião des ti na-se a pro ce der à
ele i ção do Pre si den te e à in di ca ção do Re la tor. Hou ve 
nú me ro re gi men tal, e a vo ta ção se pro ces sou após a
dis tri bu i ção da cé du la de vo ta ção. Con clu í do o pro -
ces so de vo ta ção, con vi do o De pu ta do Fer nan do Ga -
be i ra e o De pu ta do José Car los Ale lu ia para fun ci o na -
rem como es cru ti na do res.

(Pro ce de-se ao es cru tí nio da vo ta ção.)

O SR. PRESIDENTE (José Agri pi no) – Antes de 
pro cla mar o re sul ta do, que ro fa zer um es cla re ci men -
to: a ele i ção para Pre si den te es ta va su fi ci en te men te
cla ra. Fo ram 12 vo tos para o De pu ta do Cam bra ia e
um voto em bran co.

Não fi cou cla ro que se es ta va pro ces san do a
ele i ção da Vice-Pre si dên cia. Ma ni fes to, in clu si ve, o
meu des co nhe ci men to com re la ção a ela. Eu te ria
mu i to pra zer em vo tar no De pu ta do Fer nan do Ga be i -
ra para Vice-Pre si den te da Co mis são, mas, de qual -
quer ma ne i ra, S. Exª ob te ve qua tro vo tos a fa vor, e
não há nin guém dis pu tan do com S. Exª. 

De cla ro ele i tos e em pos sa dos Pre si den te da
Co mis são: De pu ta do Anto nio Cam bra ia; Vice-Pre si -
den te da Co mis são: De pu ta do Fer nan do Ga be i ra.

Con vi do o De pu ta do Anto nio Cam bra ia para as -
su mir a pre si dên cia dos tra ba lhos.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Cam bra ia) – Ini -
ci al men te que ro agra de cer a con fi an ça em mim de po -
si ta da pe los Srs. mem bros des ta Co mis são Mis ta,
Srs. Se na do res, Srs. De pu ta dos.

De acor do com de ter mi na ção re gi men tal, in di co 
o Se na dor Pa u lo Sou to para fun ci o nar como Re la tor
da Co mis são.

Não está pre sen te S. Exª. Con ce do a pa la vra a
al gum De pu ta do ou Se na dor que que i ra se ma ni fes -
tar.

O SR. FERNANDO GABEIRA – Sr. Pre si den te,
que ria ini ci al men te cum pri men tá-lo pela vi tó ria e di -
zer que exis te uma ques tão pre li mi nar que eu já que -
ria abor dar hoje por que me pa re ce mu i to im por tan te.

A nos sa Co mis são está sur gin do na pri me i ra se -
ma na de ju nho. Te re mos mais pos si vel men te três se -
ma nas para atu ar e de po is co me ça o re ces so. Exa ta -
men te no mo men to em que te re mos mais tra ba lho ou
que a si tu a ção tal vez se tor ne mais crí ti ca, so bre tu do
no Nor des te, es ta re mos em re ces so.

Con sul tei hoje o Pre si den te da Câ ma ra e al guns 
lí de res so bre essa si tu a ção. Eles dis se ram que pelo
Re gi men to não se pode tra ba lhar em ju lho e a úni ca

co mis são que pode tra ba lhar nes se pe río do é a Co -
mis são Re pre sen ta ti va do Con gres so.

Le van tei en tão a hi pó te se – se fos se uma hi pó -
te se de fen di da pela Co mis são se ria mais for te – de
que a nos sa co mis são pas sas se a ser Co mis são Re -
pre sen ta ti va do Con gres so no mês de ju lho. Exis te
uma co mis são re pre sen ta ti va que, de modo ge ral, é
com pos ta por sor te io e é qua se bu ro crá ti ca. Esco -
lhem-se al gu mas pes so as que vi vam em Bra sí lia, em
Go iás para fi ca rem nes se pe río do res pon den do pelo
Con gres so. Então eu que ria su ge rir que a nos sa co -
mis são es te ja pre sen te na Co mis são Re pre sen ta ti va
do Con gres so, se não toda já que tal vez o nú me ro da
co mis são re pre sen ta ti va seja ma i or, em ju lho, para
que em caso de emer gên cia pos sa fun ci o nar.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – Sr. Pre si den -
te, peço a pa la vra.

O SR. PRESIDENTE  (Anto nio Cam bra ia) –
Con ce do a pa la vra a V. Exª.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – Sr. Pre si den -
te, que ro sa u dar a ele i ção de V. Exª, que ro sa u dar a
ins ta la ção da Co mis são Mis ta do Con gres so Na ci o -
nal para ana li sar as ca u sas da cri se de abas te ci men -
to de ener gia elé tri ca no País. Qu e ro tam bém, Sr. Pre -
si den te, ex pres sar aqui uma cer ta pre o cu pa ção pela
au diên cia con gres su al a este as sun to, que, por sua
vez, pa re ce-me que tem que ter uma re la ção di re ta
com o in te res se do ci da dão e das ques tões pre sen tes 
na vida na ci o nal não te nho dú vi da ne nhu ma de que
esta é a que afe ta a una ni mi da de dos bra si le i ros, me -
nos os 15 mi lhões que não têm a fe li ci da de de ter
ener gia ain da nes ta vi ra da de sé cu lo e de mi lê nio.
Mas esta é uma ques tão que in te res sa a to dos, às cri -
an ças, aos adul tos, aos tra ba lha do res, ao de sen vol vi -
men to na ci o nal. E o Con gres so, na mi nha opi nião,
não deu ao as sun to até o mo men to a aten ção de vi da.
To dos sa bem – e se não sa bem, aqui digo – que o
Bra sil vi veu sob a ame a ça do ra ci o na men to du ran te
toda a dé ca da de 90 e par te da dé ca da de 80. Vi ve -
mos um ra ci o na men to que se ria da mes ma in ten si da -
de do atu al com dé fi cit de 15% na Re gião Nor des te
em 1987, dé fi cit este que teve a mes ma ori gem do
atu al: fal ta de in ves ti men tos.

Por tan to, vi ve mos, du ran te toda a dé ca da de 90, 
sob a ame a ça do ra ci o na men to, em que pese o Go -
ver no ter pas sa do toda a dé ca da de 90 ne gan do essa 
ame a ça. Por que ame a ça? Por que os cri té ri os de pla -
ne ja men to hi dro ló gi co vi gen tes até o iní cio da dé ca da 
de 80 per mi ti am con vi ver com um dé fi cit de 3%, em
ra zão das res tri ções de in ves ti men to im pos tas pe los
ór gãos de con tro le de in ves ti men to das es ta ta is. Já lá



na dé ca da de 80, os cri té ri os fo ram re la xa dos, e se
pas sou a ad mi tir um ris co de dé fi cit da or dem de 5%.
E foi esse re la xa men to dos cri té ri os que le vou ao ra ci -
o na men to de 87. Na dé ca da de 90, o re la xa men to
ocor reu de for ma real. Con vi ve mos al guns anos com
ris cos de 15% e até mais, e o Go ver no in sis tia em ne -
gar a exis tên cia do ris co.

O Go ver no, ni ti da men te, Sr. Pre si den te, fez uma 
op ção e uma apos ta. A op ção foi pelo equi lí brio fis cal,
pela ge ra ção de su pe rá vit fis cal, pelo não in ves ti men -
to em in fra-es tru tu ra. E é bom que se de i xe cla ro que,
no pe río do Col lor-Ita mar, os in ves ti men tos fo ram tam -
bém mu i to po bres. E, além de não ha ver in ves ti men -
tos, não hou ve mu dan ça de mo de lo.

Qu an do o Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car -
do so as su miu, exis ti am mais de 20 obras im por tan tes 
pa ra li sa das. O Pre si den te, e o seu Go ver no, tra ba -
lhou na im ple men ta ção de um mo de lo, con se guiu re -
to mar es ses in ves ti men tos, con se guiu re to mar in ves -
ti men tos com a par ti ci pa ção da ini ci a ti va pri va da, pri -
va ti zou uma par te do pro ces so. E aí, é bom que se
diga: não há quem pos sa cul par a pri va ti za ção pelo
ra ci o na men to, por que não há ra ci o na men to no Sul,
exa ta men te onde se fez a pri va ti za ção.

Não es tou que ren do di zer que não po de ría mos
ter evi ta do o ra ci o na men to sem pri va ti za ção. Po de ría -
mos, sim. O erro foi não ter ge ra do ex pec ta ti va, cli ma,
con di ções para atra ir in ves ti men to pri va do – na me di -
da em que não exis te pou pan ça pri va da na ci o nal, te -
ría mos que ter pou pan ça pri va da in ter na ci o nal – e ter
op ta do por im pe dir que as em pre sas fe de ra is bus cas -
sem o in ves ti men to que po di am fa zer.

Che ga mos ao ra ci o na men to, Sr. Pre si den te, e
po de mos cons ta tar a exis tên cia de, pelo me nos, três
gran des er ros. O pri me i ro é o fato de não ter mos sido
ca pa zes de evi tar o ra ci o na men to e fa zer os in ves ti -
men tos ne ces sá ri os. O se gun do erro foi de não ter -
mos pre pa ra do, com a dis cus são e a par ti ci pa ção da
so ci e da de, do Con gres so e dos aca dê mi cos, um pro -
gra ma para o en fren ta men to do ra ci o na men to, do dé -
fi cit de ener gia, que es ta va pre vis to e po de ria ter
acon te ci do mu i to an tes.

E o ter ce i ro erro, Sr. Pre si den te, tal vez o mais
gra ve de les, foi o Go ver no e a Agên cia Na ci o nal de
Ener gia Elé tri ca, como ór gão de Esta do, con se gui -
rem en co brir da so ci e da de, no pe río do de mar ço, abril 
e maio, a exis tên cia de um ra ci o na men to ine vi tá vel.
Nós as sis ti mos isso, e fui obri ga do a fa zer um dis cur -
so que ge rou, no meu en ten di men to, mo vi men ta ção
do Go ver no, por que, no dia se guin te, o Go ver no es ta -
be le ceu um gru po para tra tar do en fren ta men to da

ques tão do dé fi cit de ener gia elé tri ca. Por tan to, o Go -
ver no con se guiu es con der da so ci e da de o as sun to,
du ran te os me ses de mar ço, abril e maio, e o Con -
gres so con se guiu se omi tir, no mí ni mo, nos me ses de
mar ço, abril e maio com ple to – o Go ver no ain da tra -
ba lhou um pou co em maio.

Por tan to, fico mu i to sa tis fe i to em vir à ins ta la ção
da co mis são, mas te nho de ve res com aque les que
es tão nos ou vin do, com aque les que es tão nos acom -
pa nhan do, de di zer que o Con gres so tam bém tem
res pon sa bi li da de, por que não tem dado a aten ção de -
vi da ao pro ble ma que afe ta to dos os bra si le i ros, me -
nos 15 mi lhões.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te. 
Te nham um bom tra ba lho.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Cam bra ia) –

Antes de pas sar a pa la vra ao Se na dor Alber to Sil va,
con vi do o De pu ta do Fer nan do Ga be i ra, Vice-Pre si -
den te des ta Co mis são, para fa zer par te da Mesa dos
tra ba lhos.

Com a pa la vra o Se na dor Alber to Sil va.
O SR. ALBERTO SILVA – Sr. Pre si den te, De pu -

ta do Anto nio Cam bra ia, sin to-me sa tis fe i to por es tar
aqui hoje, ao lado des ses com pa nhe i ros que for mam
a Co mis são Mis ta, de V. Exª, que foi Pre fe i to da Ca pi -
tal. Assis ti à sua ad mi nis tra ção exem plar sob os pon -
tos de vis ta téc ni co e ad mi nis tra ti vo. Estou sa tis fe i to
tam bém por es tar aqui ao lado de al guns com pa nhe i -
ros da Câ ma ra, por que, an tes de ir para o Se na do, fui
De pu ta do, com mu i ta hon ra. Aqui ao meu lado está o
De pu ta do Ale lu ia. Fo mos par te de uma co mis são po -
lê mi ca e com pli ca da que tra ta va dos por tos, da PEC
da ca bo ta gem. Ale lu ia era o Re la tor e eu, o Pre si den -
te. Ti ve mos mu i tos pro ble mas, dis cu tía mos, mas de i -
xa mos es ses pro ble mas pelo me nos equa ci o na dos. 

O com pa nhe i ro Ale lu ia, en ge nhe i ro dos mais
com pe ten tes e ex-Di re tor da Chesf, fala de ca de i ra:
“sou des sa área, sou en ge nhe i ro ele tri cis ta me câ ni co
e ci vil”. E sin to-me mu i to fe liz em es tar aqui ago ra nes -
ta Co mis são. Gu ar da dos to dos os er ros e to das as
omis sões exis ten tes, nós do Con gres so po de mos
ofe re cer al gu ma pro pos ta. 

Como dis se o com pa nhe i ro Ale lu ia, já que está
for ma da esta Co mis são, va mos fazê-la agir. Agir
como? Esta mos di an te de um fato. Não po de mos pe -
dir a São Pe dro mais do que ele pode dar. Esque ça -
mos que as chu vas po dem che gar no vo lu me que pre -
ten de mos, por que elas po dem não che gar.

Estou tra ba lhan do ati va men te, com todo o em -
pe nho que pos so no sen ti do de en con trar uma so lu -
ção al ter na ti va e ime di a ta, por que, caso con trá rio, va -



mos para o pior. Não es ta mos ad mi tin do a ca tás tro fe.
É cla ro que o ra ci o na men to deve ser fe i to, para re du -
zir o con su mo e guar dar a água em al gum lu gar. Mas
sei que, no Nor des te, a co i sa está bem pior. Te nho
con ver sa do com o pes so al de ope ra ção da Chesf e
com o seu Pre si den te, e a si tu a ção é meio dra má ti ca,
como é dra má ti ca no País todo. 

Pa ra be ni zo o Pre si den te e o Vice-Pre si den te
des ta Co mis são que co nhe ci na Câ ma ra, como De -
pu ta do. Esti ve na que la Casa por qua tro anos.

Nós aqui re u ni dos po de re mos en con trar uma
so lu ção, com a par ti ci pa ção di re ta do en ge nhe i ro
Cam bra ia, do en ge nhe i ro Ale lu ia, do en ge nhe i ro
Alber to Sil va e dos ou tros com pa nhe i ros que, sen do
en ge nhe i ros ou não, es tão aqui para apre sen tar pro -
pos tas para o País.

Como da qui a pou co ha ve rá uma au diên cia pú -
bli ca com dois dos ho mens que es tão en car re ga dos,
um como Mi nis tro e ou tro como re pre sen tan te da Câ -
ma ra de Ges tão da Cri se de Ener gia Elé tri ca, ve re -
mos que con tri bu i ção eles nos vão dar e o que po de -
mos fa zer para apre sen tar uma es pe ran ça ao povo
bra si le i ro. Há uma so lu ção, e vale a pena ten tar.

O SR. PRESIDENTE (Antô nio Cam bra ia) – Mu i -
to obri ga do, Se na dor Alber to Sil va.

Con ce do a pa la vra ao De pu ta do Fer nan do
Fer ro.

O SR. FERNANDO FERRO – Sr. Pre si den te, Sr. 
Vice-Pre si den te Ga be i ra, Srªs e Srs. Con gres sis tas,
te mos uma res pon sa bi li da de e um mo men to da ma i or 
gran de za para le var ao País um de ba te e pro pi ci ar à
Na ção uma dis cus são de mo crá ti ca que in for me e dê
tran qüi li da de, por que o ele men to cen tral é a in for ma -
ção. A po pu la ção pre ci sa de in for ma ção so bre o qua -
dro que es ta mos vi ven do. Te mos de fa zer esse di ag -
nós ti co com pro fun di da de e com res pon sa bi li da de,
por que cor re mos o ris co de cair em cer to tipo de ati tu -
de pra ti ca da pe los mem bros do Go ver no que atu am
nes se se tor.

Lem bro as de cla ra ções de mem bros do Ope ra -
dor Na ci o nal do Sis te ma Elé tri co, quan do, no ano
pas sa do, aler tá va mos para essa si tu a ção. Eles di zi -
am, num rom pan te de ar ro gân cia e de auto-su fi ciên -
cia exa ge ra da, que nada ha via de ris co. Eram de cla -
ra ções do tipo “Não há nada em cur so. Te mos os nos -
sos pla nos de con tin gên cia. Não há ne nhum mo ti vo
para pâ ni co e se gu ran ça ou qual quer ou tra co i sa para 
que al guém se de mo va dos pro ces sos de mo der ni za -
ção e evo lu ção eco nô mi ca do País. Não há ris co de
co lap so ener gé ti co: isso era dito aqui ape sar dos aler -
tas e dos si na is de blac kout e de de gra da ção da con -

fi a bi li da de do sis te ma, do au men to dos ín di ces de dé -
fi cits do su pri men to de ener gia, que, à épo ca, já atin -
gi am 15% – quan do his to ri ca men te sem pre foi tra ba -
lha do com 5% por uma ques tão de mar gem de se gu -
ran ça do se tor. 

Essas pes so as fa la vam isso com toda a se gu -
ran ça e cer te za. Evi den te men te, hoje não é o mo -
men to de fa zer ajus te de con tas. Mas é pre ci so que as 
au to ri da des des te País te nham res pon sa bi li da de e
apren dam a agir com res pe i to – in clu si ve nós da Opo -
si ção, que aler ta mos e fa la mos des sa si tu a ção de ris -
co, não com in tu i to de alar mis mo, como se pre ten deu
avi sar, ou de se fa zer po lí ti ca com a de gra da ção do
ser vi ço, até por que a nin guém in te res sa esse es ta do
de caos. 

A de gra da ção do sis te ma elé tri co não in te res sa
a nin guém. Qu e re mos exa ta men te ter a ca pa ci da de
de pla ne jar e de vis lum brar o fu tu ro do se tor, por que
ele é es sen ci al para qual quer pro je to. O Go ver no atu -
al não é eter no e po de re mos ser si tu a ção em al gum
mo men to. Por isso, de ve mos ter a res pon sa bi li da de
para li dar com o se tor com a ine vi tá vel ca pa ci da de de
com pre en dê-lo como algo per ma nen te, um bem pú -
bli co para aten der às ne ces si da des de cres ci men to e
de aten di men to à po pu la ção.

Espe ro que esta Co mis são tam bém seja ca paz
de in ves ti gar e de bus car, nes se di ag nós ti co, os res -
pon sá ve is por essa si tu a ção. Não adi an ta fa zer ape -
nas a ava li a ção se não iden ti fi car mos o au tor dis so,
pois há res pon sa bi li da de pú bli ca. É im pos sí vel pen -
sar nes se qua dro sem de fi nir cla ra men te o com por ta -
men to de au to ri da des e de pes so as res pon sá ve is.
Po de mos in clu si ve ti rar li ções fu tu ras, para que não
se atue com a ir res pon sa bi li da de com que se tra tou
um pa tri mô nio da im por tân cia do sis te ma elé tri co bra -
si le i ro, que, ago ra, em vir tu de da sua de ge ne ra ção e
da sua de gra da ção, im pli ca rá o com pro me ti men to
das me tas de cres ci men to eco nô mi co. 

O anún cio dos eco no mis tas acer ca da in ca pa ci -
da de de aten der a car ga pro vo ca rá mu i tas di fi cul da -
des para o povo bra si le i ro quan to ao em pre go e até
do aten di men to das me tas ma cro e co nô mi cas do Go -
ver no, que foi im pre vi den te, des con si de rou essa re a li -
da de e aban do nou o pla ne ja men to do sis te ma elé tri -
co. A con so li da ção des ta Co mis são per mi ti rá que fa -
ça mos um bom di ag nós ti co e de sen vol va mos um re -
la tó rio à al tu ra do de sa fio que en fren ta re mos. 

Apro ve i to, Sr. Pre si den te, para mos trar o grau
de ir res pon sa bi li da de. Ontem, no Re ci fe, fa le ce ram
duas pes so as num hos pi tal pú bli co por fal ta de ener -
gia elé tri ca. Esse é um qua dro iso la do que não po de -



mos cre di tar aos pro ble mas do apa gão. Mas, ten do
em vis ta a re du ção da ca pa ci da de de ge ra ção do
Com ple xo de Pa u lo Afon so – que in clu si ve tira al gu -
mas má qui nas de fun ci o na men to –, com a gra da ti va
per da de con fi a bi li da de do sis te ma, po de re mos fi car
su je i tos a apa gões im pre vi sí ve is, aque les não pro gra -
ma dos. 

La men ta vel men te, o Mi nis té rio Pú bli co de Re ci -
fe está aci o nan do a com pa nhia con ces si o ná ria, por -
que duas pes so as fa le ce ram na mesa de ci rur gia de
um hos pi tal pú bli co – Hos pi tal da Res ta u ra ção, o ma i -
or hos pi tal pú bli co de aten di men to de ur gên cia em
Re ci fe – por fal ta de ele tri ci da de. Isso de mons tra
quão dra má ti ca a si tu a ção pode fi car e que é nos sa a
res pon sa bi li da de de acom pa nhar a evo lu ção da cri se
e de ten tar mi ti gar os im pac tos que, sem dú vi da, se -
rão ex tre ma men te da no sos à po pu la ção.

Esta Co mis são tem o pa pel im por tan tís si mo de
bus car elu ci dar esse qua dro do sis te ma elé tri co bra si -
le i ro e pro por ou tros ru mos. Os que exis tem cla ra -
men te não in te res sam, pois es tão su pe ra dos e não
aten dem a uma pers pec ti va de cres ci men to da po pu -
la ção do País e às pre ten sões de de sen vol vi men to
que te mos apre go a do ao lon go do tem po e das qua is
tan to fala o Go ver no.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Antô nio Cam bra ia) –

Con ce do a pa la vra ao De pu ta do Mo ro ni Tor gan.

O SR. MORONI TORGAN – Sr. Pre si den te, Sr.
Vice-Pre si den te, De pu ta dos Cam bra ia e Fer nan do
Ga be i ra, nos so Re la tor, emi nen te Se na dor Pa u lo
Sou to, co le gas que es tão atu an do com essa res pon -
sa bi li da de im por tan tís si ma, leio o tí tu lo da Co mis são
e pre o cu pa-me um pou co essa ques tão das ca u sas,
pois es tas to dos já co nhe cem. Então, não é pre ci so
per der tan to tem po. Tal vez a res pon sa bi li za ção a que
fez re fe rên cia o De pu ta do Fer nan do Fer ro* seja mais
re le van te do que qual quer ou tro as sun to, por que
pode-se ale gar que o céu fi cou res pon sá vel por não
ter man da do chu va, es que cen do-se, to da via, do pre -
ce i to pú bli co se gun do o qual a fé sem obras é mor ta.
Pa re ce-me que só hou ve a fé e não as obras. Foi o
que ocor reu. 

É im por tan te ha ver – in clu si ve an tes dos 90 dias 
e até, De pu ta do Fer nan do Ga be i ra, an te ri or men te ao
re ces so – uma de ci são pre li mi nar a dar à Na ção, por -
que é um caso emer gen ci al. Não po de mos es pe rar
todo esse tem po. Vejo vá ri as op ções. Não sou téc ni co 
do as sun to, mas gos ta ria de ter um gran de in te res se
nis so. Sei que V. Exas tra ba lham e mu i tos são téc ni cos.
Per gun to se há como in for mar, no me nor tem po pos -

sí vel, a so lu ção emer gen ci al e a mé dio pra zo. As ter -
me lé tri cas, por meio de ga so du tos, são uma so lu ção
ade qua da? A ener gia eó li ca, que tam bém pode ser
ins ta la da de uma hora para ou tra, se ria um ins tru -
men to? Os li nhões de ener gia in ter li gan do as Re -
giões Nor te e Sul, que es tão abas te ci dos, quan to
tem po le va ri am? O povo quer sa ber quan to tem po
cada so lu ção de mo ra para ocor rer. Mu i tas ve zes,
quan do não so mos téc ni cos da área, pen sa mos que
tem po é ques tão de di nhe i ro. Se se in ves tir mu i to, o
que se fa ria em um ano é re a li za do num mês. Pelo
me nos, as sis ti mos a obras as sim, como o caso de um 
edi fí cio que da no i te para o dia é le van ta do. Então,
per gun ta-se como aqui lo ocor reu e de que for ma ou -
tro pré dio cus tou tan to para ser edi fi ca do. Para este,
não ha via di nhe i ro, ao con trá rio da si tu a ção da que le.

Num mo men to des te, pre ci sa mos sem dú vi da
sa ber a res pon sa bi li da de, mas prin ci pal men te pro por
ao povo bra si le i ro as op ções ur gen tes, que não de ve -
ri am es pe rar. Pro po nho à Co mis são que as so lu ções
ur gen tes de ve ri am ser ana li sa das an tes do re ces so
par la men tar, de i xan do as so lu ções de mé dio e lon go
pra zos, as sim sim, para de li be ra ção até o fim da Co -
mis são. So li ci to à Co mis são a de li be ra ção das me di -
das ur gen tes para con ter o apa gão até o fi nal de ju -
nho. Assim, po de ría mos pres tar con tas ime di a ta men -
te à po pu la ção bra si le i ra.

Eram es sas as mi nhas su ges tões.
Pa ra be ni zo V. Exas . Te nho cer te za de que a con -

du ção dos tra ba lhos des ta Co mis são está em boas
mãos.

O SR. PRESIDENTE (Antô nio Cam bra ia) –
Obri ga do, De pu ta do Mo ra ni Tor gan.

Não ha ven do ne nhum par la men tar ins cri to, nem 
nada mais a tra tar, agra de ço a to dos pela pre sen ça,
con vi dan do-os para a pró xi ma re u nião, a re a li za-se a
se guir...

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – Sr. Pre si den -
te, peço a pa la vra por uma ques tão de or dem.

O SR. PRESIDENTE (Antô nio Cam bra ia) –
Con ce do a pa la vra ao De pu ta do Ale lu ia para uma
ques tão de or dem. 

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – Sr. Pre si den -
te, gos ta ria de sa ber se V. Ex

a  
in di cou o re la tor.

O SR. PRESIDENTE (Antô nio Cam bra ia) – Foi
in di ca do re la tor o Se na dor Pa u lo Sou to, que se en -
con tra à Mesa.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – Obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Cam bra ia) –

Con vi do-os a par ti ci par de uma re u nião a se guir, nes -



te mes mo lo cal, com a pre sen ça dos Mi nis tro José
Jor ge e Pe dro Pa ren te que irão tra tar da cri se ener gé -
ti ca.

Mu i to obri ga do. 
Está en cer ra da a pre sen te re u nião.

2ª Re u nião Con jun ta, re a li za da em 5-6-01.

Às quin ze ho ras do dia cin co do mês de ju nho
do ano de dois mil e um, na sala de re u niões nº 2 da 
Ala Se na dor Nilo Co e lho, sob a pre si dên cia do Se -
nhor Se na dor José Alen car, pre sen tes os (as) Se -
nho res (as) Se na do res (as) Na bor Jú ni or, Ro meu
Tuma, Car los Pa tro cí nio, Pa u lo Sou to, Val mir Ama -
ral, Jo nas Pi nhe i ro, Ro me ro Jucá, José Edu ar do Du -
tra, Pa u lo Har tung, Ma u ro Mi ran da, Ri car do San tos,
José Fo ga ça, Sér gio Ma cha do, Mar lu ce Pin to, Se -
bas tião Ro cha, He lo í sa He le na, Fre i tas Neto e Te o -
tô nio Vi le la Fi lho e os Se nho res De pu ta dos Antô nio
Cam bra ia, Ju qui nha, Mar cos Cin tra, Aní bal Go mes,
João Co la ço, Fer nan do Fer ro, Del fim Net to, Air ton
Dipp, Fer nan do Ga be i ra, João Cal das, Már cio For -
tes, José Car los Ale lu ia, Sa la ti el Car va lho, Odel mo
Leão, Cle men ti no Co e lho e Lu ci a no Zica e ain da os
Se nho res Se na do res José Agri pi no, Jor ge Bo nha u -
sen, Fran ce li no Pe re i ra e Lú cio Alcan ta ra e os Se -
nho res De pu ta dos, Arthur Vir gí lio Neto, Nel son Mar -
ke san, Arnal do Ma de i ra, Ino cên cio de Oli ve i ra, Vi -
val do Bar bo sa, Alber to Gold man, Iná cio Arru da,
Sér gio Mi ran da, Be ni to Gama e Mo ro ni Tor gan, re u -
nem-se ex tra or di na ri a men te, a Co mis são Per ma -
nen te de Ser vi ços de Infra-Estru tu ra e Co mis são
Mis ta Espe ci al cri a da atra vés do re que ri men to nº
73, de 2001-CN, com a fi na li da de de “es tu dar as ca -
u sas de abas te ci men to de ener gia no País, bem
como pro por al ter na ti vas ao seu equa ci o na men to”.
Ha ven do nú me ro re gi men tal, o Se nhor Pre si den te
de cla ra aber tos os tra ba lhos, dis pen san do a le i tu ra
da ata da re u nião an te ri or, que é dada como apro va -
da. Pas se-se à apre ci a ção do úni co item da Pa u ta –
Au diên cia Pú bli ca. Assun to: Escla re ci men tos so bre
o pro ces so de ra ci o na men to do uso de ener gia elé -
tri ca no país. Ini cia se a Au diên cia Pú bli ca, com a
pre sen ça das se guin tes au to ri da des con vi da das:
Se na dor José Jor ge, Mi nis tro das Mi nas Ener gia e
do Dr. Pe dro Pa ren te, Mi nis tro Che fe da Casa Ci vil
da Pre si dên cia da Re pú bli ca e Pre si den te da Câ ma -
ra de Ges tão da Cri se de Ener gia. Após a ex po si ção 
das au to ri da des, fa zem uso da pa la vra para te ce rem 
con si de ra ções so bre o as sun to abor da do os Se nho -
res Par la men ta res: Se na do res Pa u lo Sou to, Alber to
Sil va, Pa u lo Har tung, He lo í sa He le na, Car los Pa tro -

cí nio, Se bas tião Ro cha; De pu ta dos Fer nan do Fer ro,
Fer nan do Ga be i ra, José Car los Ale lu ia, Mar cos Cin -
tra, Cle men ti no Co e lho, Aní bal Go mes, Arthur Vir gí -
lio Neto, Ju qui nha, Sa la ti el Car va lho, Lu ci a no Zica,
João Cal das e Iná cio Arru da. Nada mais ha ven do a
tra tar, o Se nhor Pre si den te agra de ce a pre sen ça de
to dos e de cla ra en cer ra da a re u nião, às vin te ho ras
e qua ren ta mi nu tos, la vran do nós, Cel so Antony Pa -
ren te e Fran cis co Na u ri des Bar ros, Se cre tá ri os das
Co mis sões, a pre sen te ata que, após lida e apro va -
da, será as si na da pe los Se nho res Pre si den tes e irá
à pu bli ca ção, em con jun to com suas no tas ta qui grá -
fi cas. Se na dor José Alen car,  Pre si den te da C.I.  e
De pu ta do Antô nio Cam bra ia,  Pre si den te da
C.E.M.

O SR. PRESIDENTE (José Alen car) – Srs. De -
pu ta dos, Srs. Se na do res, ha ven do nú me ro re gi men -
tal, de cla ro aber ta a pre sen te re u nião, que é con jun -
ta com a Co mis são Mis ta Espe ci al cri a da atra vés do 
Re que ri men to n.º 73/2001 – Con gres so Na ci o nal,
com a fi na li da de de es tu dar as ca u sas da cri se de
abas te ci men to de ener gia no País, bem como pro -
por al ter na ti vas ao seu equa ci o na men to. 

Estão pre sen tes à Mesa o ilus tre De pu ta do
Antô nio Elba no Cam bra ia, que é o Pre si den te da Co -
mis são Espe ci al, e o ilus tre Se na dor Pa u lo Sou to, Re -
la tor da mes ma Co mis são.

Escla re ço aos Srs. Se na do res e De pu ta dos que
a pa u ta des ta re u nião é a se guin te: au diên cia pú bli ca.
Expo si ção dos Mi nis tros Se na dor José Jor ge, Mi nis -
tro de Esta do de Mi nas e Ener gia, e Dr. Pe dro Pa ren -
te, Mi nis tro de Esta do da Casa Ci vil e tam bém Pre si -
den te da Câ ma ra de Ges tão da Cri se de Ener gia Elé -
tri ca. O as sun to é o es cla re ci men to so bre o pro ces so
de ra ci o na men to do uso de ener gia elé tri ca no País. 

A lis ta de ins cri ção para esta au diên cia pú bli ca
en con tra-se so bre a Mesa. Os Srs. ex po si to res te rão
o tem po que se fi zer ne ces sá rio para suas ex po si -
ções e abrir-se-á em se gui da a fase de in ter pe la ção
pe los Srs. Par la men ta res ins cri tos den tro do as sun to
tra ta do, dis pon do o in ter pe lan te de cin co mi nu tos, as -
se gu ra do igual pra zo para res pos ta do in ter pe la do,
após o quê, po de rá este ser con tra di ta do pelo pra zo
má xi mo de dois mi nu tos, con ce den do-se aos seus
ex po si to res o mes mo tem po para a tré pli ca.

Antes de pas sar a pa la vra à Se na do ra He lo í sa
He le na, que pe diu pela or dem, eu gos ta ria de es cla -
re cer que a Co mis são de Ser vi ços de Infra-Estru tu ra
do Se na do Fe de ral, que te nho a hon ra de pre si dir, por 
re que ri men to con vi dou para a au diên cia pú bli ca que
se re a li za ria hoje às 10 ho ras da ma nhã... Vou in ter -



rom per um pou co para re ce ber as au to ri da des. (Pa u -
sa.)

Pros se guin do, a Co mis são de Infra-Estru tu ra
ha via con vi da do os Srs. Mi nis tros, as sim como pro -
fes so res da USP e da Uni ver si da de Fe de ral do Rio de 
Ja ne i ro, por re que ri men to, para uma re u nião que se
re a li zou hoje às 10 ho ras. Eles par ti ci pa ram, e foi fe i ta
uma pa les tra pelo ilus tre Di re tor-Ge ral da Ane el, Dr.
José Má rio Mi ran da Abdo, e ou tra pelo Ope ra dor Na -
ci o nal do Sis te ma Elé tri co (ONS), Pro fes sor Má rio
San tos. Ambos fo ram ab so lu ta men te cla ros na sua
ex po si ção, que foi com ple ta, apla u di da por to dos os
pre sen tes, hou ve um de ba te com o Se na dor Pa u lo
Sou to, e aque les pro fes so res que ha vi am sido con vi -
da dos, como já ha vi am par ti ci pa do de ou tras an te ri or -
men te, não par ti ci pa ram da que la re u nião. Como hou -
ve an te ci pa ção da re a li za ção des ta, que es ta va mar -
ca da para de po is da Ordem do Dia, para as três ho -
ras, eu os con vi dei para que vi es sem para cá. Então
es ses pro fes so res es tão aqui nes te ins tan te. Po rém,
esta é uma re u nião con jun ta da Co mis são de
Infra-Estru tu ra e da Co mis são Espe ci al do Con gres so 
Na ci o nal, pre si di da pelo De pu ta do Antô nio Cam bra ia. 
Des sa for ma, nes ta re u nião de ve rão fa lar o Sr. Mi nis -
tro das Mi nas e Ener gia, José Jor ge, e o Pre si den te
da Câ ma ra de Ges tão e Mi nis tro da Casa Ci vil, Dr. Pe -
dro Pa ren te. Por tan to, terá iní cio a re u nião.

V. Exª de se ja fa zer uso da pa la vra, Se na do ra
He lo í sa He le na?

A SRA. HELOÍSA HELENA – Sim, Sr. Pre si den -
te.

O SR. PRESIDENTE (José Alen car) – V. Exª
tem a pa la vra, pela or dem.

A SRA. HELOÍSA HELENA – Sr. Pre si den te,
Srs. Se na do res e De pu ta dos, como o Se na dor José
Alen car in for mou, esta é pri me i ra re u nião da Co mis -
são Mis ta Espe ci al. Mas, por ser con jun ta com a Co -
mis são de Infra-Estru tu ra, faço um ape lo aos Se na do -
res e De pu ta dos no sen ti do de que pos sa mos aca tar,
até para ser mos fi de dig nos a um re que ri men to apro -
va do por con sen so em uma co mis são per ma nen te da 
Casa, a Co mis são de Infra-Estru tu ra, a qual, na pers -
pec ti va de se es ta be le cer o con tra di tó rio e tam bém de 
ou vir téc ni cos de uni ver si da des que ao lon go de suas
vi das aca dê mi cas têm se de di ca do de for ma exa us ti -
va ao tema, apro vou que o de ba te ocor res se en tre os
re pre sen tan tes do Po der Exe cu ti vo e os re pre sen tan -
tes das uni ver si da des, que mu i to têm a con tri bu ir.
Esti ve ram hoje pela ma nhã na Casa mas não par ti ci -
pa ram do de ba te jus ta men te na pers pec ti va de que
pu dés se mos de ba ter hoje à tar de.

É o ape lo que faço a V. Exª, Se na dor José Alen -
car, e a to dos os Se na do res e De pu ta dos. E cito os
arts. 93 e 94 do Re gi men to Inter no da Casa, que tra -
tam de au diên ci as pú bli cas. E em bo ra es te ja ci tan do
o Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, te nho ab so -
lu ta cer te za de que na Câ ma ra dos De pu ta dos tam -
bém a pos si bi li da de de es ta be le cer o con tra di tó rio é
algo re le van te, de fun da men tal im por tân cia. Na hi pó -
te se de ha ver de fen so res e opo si to res re la ti va men te
a qual quer ma té ria ob je to de exa me, a Co mis são pro -
ce de rá de for ma que pos si bi li te a au diên cia de to das
as par tes in te res sa das. O que exis te é uma re u nião
con jun ta da Co mis são de Infra-Estru tu ra e da Co mis -
são Mis ta, cuja pri me i ra re u nião foi re a li za da hoje.
Re u nião em que, de fato, não con se gui mos sen tar,
dis cu tir e es ta be le cer uma agen da em fun ção de to -
dos os par la men ta res es ta rem em suas res pec ti vas
ati vi da des no Con gres so. Vi e mos e ape nas vo ta mos
nos que es ta vam sen do in di ca dos como pre si den te e
como re la tor.

Cre io que é de fun da men tal im por tân cia, em
nome do es pí ri to de mo crá ti co, es ta be le cer o prin cí pio 
do con tra di tó rio no mo men to em que todo o povo bra -
si le i ro de se ja que dis cu ta mos o di ag nós ti co e as al ter -
na ti vas con cre tas, áge is e efi ca zes a fim de mi ni mi zar
os efe i tos de um pro ble ma tão gran de como esse.
Então faço um ape lo a V. Exª no sen ti do de que o re -
que ri men to apro va do por una ni mi da de na Co mis são
de Infra-Estru tu ra pos sa ser aca ta do por esta Co mis -
são Mis ta. E que pos sa mos ter a par ti ci pa ção de qua -
tro per so na li da des, pes so as que se de di ca ram du ran -
te toda a vida ao tema, no sen ti do de con tri bu ir. É o
ape lo que faço a V. Exª.

O SR. ROMERO JUCÁ – Sr. Pre si den te, pela
or dem.

O SR. PRESIDENTE (José Alen car) – V. Exª
tem a pa la vra, pela or dem.

O SR. ROMERO JUCÁ – Sr. Pre si den te, gos ta -
ria de re gis tar mi nha dis cor dân cia com re la ção à po si -
ção da Se na do ra He lo í sa He le na, por al guns mo ti vos. 
Não se tra ta de des res pe i to ou fal ta de re co nhe ci -
men to à ca pa ci da de dos pro fes so res con vi da dos.
Mas ocor re que a re u nião é pre cí pua para ou vir os
dois Mi nis tros, a ques tão do po si ci o na men to po lí ti co
do Go ver no e as pro pos tas em an da men to. Os Srs.
Pro fes so res já ti ve ram a opor tu ni da de de, na pró pria
Co mis são de Infra-Estru tu ra de ba ter duas ve zes o as -
sun to. Uma quan do vi e ram in di vi du al men te, e ou tra
hoje pela ma nhã, com a pre sen ça do Dr. Má rio San tos 
e do Dr. José Má rio Abdo, que dis cor re ram acer ca da
ques tão téc ni ca do ra ci o na men to. Nada te nho con tra



a dis cus são. Enten de mos que, se a Co mis são Mis ta,
em de ter mi na do mo men to, qui ser ou vir os pro fes so -
res, pode con vo car uma re u nião es pe ci fi ca men te
para isso. Mas na pa u ta da re u nião de hoje cons ta, e
va mos de fen der a par ti ci pa ção ape nas dos dois Mi -
nis tros, por que nós te mos mu i to o que dis cu tir. Mes -
mo só com os dois Mi nis tros, essa será uma re u nião
que se es ten de rá, com cer te za, no i te aden tro.

Por tan to, so mos con trá ri os à pro po si ção e que -
re mos que a pa u ta seja cum pri da da for ma como foi
con vo ca da, para que pos sa mos ou vir, ime di a ta men -
te, os dois Mi nis tros.

O SR. PRESIDENTE (José Alen car) – Há vá ri as 
ques tões de or dem.

Pela or dem, tem a pa la vra o Se na dor Pa u lo Har -
tung.

O SR. PAULO HARTUNG – Sr. Pre si den te, sou
o au tor do re que ri men to, jun to com a Se na do ra He lo í -
sa He le na. O nos so re que ri men to foi apro va do; já se
pas sa ram em tor no de 20 dias, e não con se gui mos
re a li zar au diên cia pú bli ca na Co mis são de
Infra-Estru tu ra. A pro mes sa do Lí der do Go ver no, que 
está aqui na nos sa fren te, é que fa ría mos essa au -
diên cia hoje, numa ses são con jun ta da Co mis são
Mis ta cri a da com a Co mis são de Infra-Estru tu ra do
Se na do. Então, te nho ex pec ta ti va de que esse re que -
ri men to, que foi apro va do duas ve zes, pos sa ser cum -
pri do no dia de hoje e que pos sa mos es ta be le cer o
con tra di tó rio, que te nho cer te za que só en ri que ce rá
essa re u nião, Sr. Pre si den te.

O SR. ROMERO JUCÁ – Sr. Pre si den te, como
fui ci ta do, eu gos ta ria ape nas de re gis trar dois pon tos. 
Pri me i ro, os pro fes so res fa zem par te de um re que ri -
men to que foi apro va do e já fi ze ram a sua au diên cia
na Co mis são de Infra-Estru tu ra, no mes mo dia em
que V. Exª e vá ri os Par la men ta res par ti ci pa ram de
uma re u nião no Pa lá cio do Pla nal to com o Sr. Pre si -
den te da Re pú bli ca.

Hoje, no va men te, os se nho res pro fes so res es ti -
ve ram na dis cus são da re u nião da Co mis são de
Infra-Estru tu ra com o Di re tor da ONS e com o Di re tor
da Ane el. Essa re u nião es pe cí fi ca da Co mis são Mis ta 
do Con gres so, que está se jun tan do com a Co mis são
de Infra-Estru tu ra, é para a oi ti va dos dois Mi nis tros,
Pe dro Pa ren te e José Jor ge.

Por tan to, nos sa po si ção de que os Mi nis tros vi ri -
am aqui para a dis cus são está man ti da, e os Mi nis tros 
irão de por. O que nós não que re mos é mis tu rar uma
au diên cia com ou tra, por que não foi o mo ti vo da con -
vo ca ção da Co mis são Mis ta esta au diên cia de ago ra.

O SR. PRESIDENTE (José Alen car) – Se na dor
Ro me ro Jucá, eu já ha via dado o es cla re ci men to, mas 
vou re pe tir.

Con vo ca mos uma au diên cia pú bli ca e con vi da -
mos os Mi nis tros Se na dor José Jor ge e Dr. Pe dro Pa -
ren te, na que la oca sião. Como hou ve a pri me i ra re u -
nião da Câ ma ra de Ges tão no Pa lá cio do Pla nal to,
para a qual fo mos con vi da dos a com pa re cer, nós re -
al men te nos afas ta mos, e a au diên cia pú bli ca foi fe i ta
com a par ti ci pa ção da que les qua tro pro fes so res que
es tão aqui. Isso é ver da de. Por isso, na aber tu ra des ta 
re u nião, eu dei esse es cla re ci men to de que hoje tam -
bém es ta va con vo ca da, tam bém por re que ri men to,
por que o Pre si den te da Co mis são de Infra-Estru tu ra
não toma ne nhu ma de li be ra ção por de ci são pró pria.
Foi fe i to o re que ri men to por es cri to, de acor do com o
Re gi men to, foi dis cu ti do o Re que ri men to, foi apro va -
do – nes se caso, foi apro va do por una ni mi da de –, e
fo ram con vo ca dos os pro fes so res.

Há ou tros De pu ta dos que já so li ci ta ram a pa la -
vra e que fa la rão. Não te nho dú vi da ne nhu ma de que
tan to o Dr. Pe dro Pa ren te, ilus tre Mi nis tro da Casa Ci -
vil, como o Se na dor José Jor ge, ilus tre Mi nis tro de Mi -
nas e Ener gia, não te ri am ne nhu ma pre o cu pa ção em
di a lo gar, mes mo por que o ob je ti vo aqui não é ca u sar
uma po lê mi ca. To dos es ta mos en ga ja dos no tra ba lho
de mi ni mi zar as con se qüên ci as do qua dro que está à
nos sa fren te. Nós já ul tra pas sa mos aque la fase de
res pon sa bi li zar quem quer que seja. O pró prio Go ver -
no já as su miu a res pon sa bi li da de, por que al gu mas
obras, de fato, po de ri am ter sido fe i tas. A di mi nu i ção
do ín di ce plu vi o mé tri co tam bém é um mo ti vo, mas o
Go ver no já as su miu a res pon sa bi li da de que lhe cabe.
O Go ver no não está pre o cu pa do com isso. Esta mos
pre o cu pa dos, hoje, é em tra zer jus ta men te os Mi nis -
tros res pon sá ve is, es pe ci al men te aque le que é o ti tu -
lar da Câ ma ra de Ges tão da Cri se Ener gé ti ca, jus ta -
men te por que aqui há uma trans pa rên cia na ci o nal e
há uma opor tu ni da de para que os Par la men ta res fa -
çam um diá lo go com es ses Mi nis tros. É pre ci so que
isso acon te ça, para que a so ci e da de per ce ba com
cla re za o que está acon te cen do e se en ga je cada vez
mais. É o en ga ja men to da so ci e da de que nos está en -
tu si as man do. Eu não te nho dú vi da ne nhu ma de que
tan to o Mi nis tro José Jor ge como o Mi nis tro Pe dro Pa -
ren te são ho mens de mo crá ti cos e não têm ne nhu ma
pre o cu pa ção em di a lo gar. Só que a con vo ca ção para
esta re u nião foi para ou vir os dois Mi nis tro. Então,
pen so que pro va vel men te a von ta de de ou vir co me ce
com eles, mas pre ci so ou vir os ou tros De pu ta dos que
so li ci ta ram a pa la vra pela or dem. 



Con ce do a pa la vra a V. Exª, De pu ta do. Per dão
por não me lem brar ago ra do seu nome todo.

O SR. FERNANDO FERRO – Sr. Pre si den te,
Se na dor José Alen car, que ro con cor dar com o ar gu -
men ta ção da Se na do ra He lo i sa He le na, pri me i ro por -
que, se há al gu ma co i sa que pre ci sa se ter nes te mo -
men to, é trans pa rên cia. Ima gi nar que um País en tra
em uma si tu a ção tão de li ca da como esta, vi vês se mos 
em uma Na ção onde hou ves se um ma i or ape go às
res pon sa bi li da des e às re gras de mo crá ti cas, essa si -
tu a ção não se ria ad mi ti da. 

Eu la men to essa ati tu de de fuga da dis cus são
do Go ver no. Até por que, na Câ ma ra dos De pu ta dos,
fo ram con vi da dos Mi nis tros para uma ses são ple ná ria 
que foi trans for ma da em co mis são ge ral e ne nhum
com pa re ceu. Nós ti ve mos uma si tu a ção mu i to cu ri o -
sa, por que veio o re pre sen tan te do Go ver no dos
Esta dos Uni dos e de uma Uni ver si da de ame ri ca na e
não vi e ram os re pre sen tan tes do Go ver no bra si le i ro.

O SR. PRESIDENTE (José Alen car) – Há um
ora dor na tri bu na, por fa vor, va mos fa zer si lên cio.

O SR. FERNANDO FERRO – E essa si tu a ção
se con fi gu ra como algo inu si ta do. As au to ri da des têm
obri ga ção de tra zer in for ma ções e têm obri ga ção de
es ta rem aber tas ao de ba te e à dis cus são. O Go ver no
está ra ci o nan do ener gia e a base do Go ver no vem
aqui e quer ra ci o nar o de ba te. Não dá para ace i tar.
Não va mos ra ci o nar o de ba te, não va mos ra ci o nar a
de mo cra cia. Acho que, mais do que nun ca, é hora de
dis cu tir, de es cla re cer, de bus car en ten der e com pre -
en der essa si tu a ção, Sr. Pre si den te.

Por isso cre io que te mos que fa zer um es for ço
de pro cu rar com pre en der, por que uma co i sa é vir al -
guém do Go ver no aqui e fa lar e fa lar e não se ou vir a
opi nião de ou tras pes so as que tam bém têm uma vi -
são so bre o as sun to. O Go ver no, a cada se ma na, mo -
di fi ca as me di das pro vi só ri as. Hoje, hou ve mais uma
trans for ma ção. O Go ver no está atô ni to, está de sen -
con tra do nas suas ações ju rí di cas em re la ção ao ra ci -
o na men to. Por isso é im por tan te o de ba te, Sr. Pre si -
den te, Srs. Con gres sis tas. Não dá para en ten der a
fuga da dis cus são. E isso nos pre o cu pa, por que re ve -
la uma in se gu ran ça em dis cu tir cer tos te mas e eu não 
gos ta ria de par ti ci par des ta Co mis são sem que fos se
para de ba ter e dis cu tir. Nós que re mos ti rar li nhas de
di ag nós ti cos, de su ges tões e uma re fle xão so bre o
mo men to que nós es ta mos vi ven do. 

É mu i to gra ve a si tu a ção! Não en ten do por que
essa von ta de de fu gir da dis cus são. Por que isso? É
por isso que eu ape lo que te nha mos um mí ni mo de
bom sen so e par ti ci pe mos da dis cus são. É isso que

se quer, a Na ção pre ci sa e o Go ver no tem a obri ga -
ção de ace i tar o de ba te. É uma ati tu de au to ri tá ria fu gir 
do de ba te. 

Eu não gos ta ria que esta Co mis são tra ba lhas se
com essa ló gi ca. Gos ta ria evi den te men te que es ti -
vés se mos aber tos para o de ba te. Afi nal te mos aqui
par la men ta res de to das as po si ções. Por que não ter -
mos na Mesa de de ba te po si ções con tra di tó ri as? Isso 
vai en ri que cer a dis cus são. Isso só vai con tri bu ir para
o de ba te. Não há por que ter medo do con tra di tó rio.
Faz par te da de mo cra cia. E é por isso que é belo ou vir 
o que não que re mos ou vir e, mu i tas ve zes, di zer o
que não que re mos di zer. Qu e rer fa lar e ou vir só o que
que re mos?! Va mos ou vir o que não que re mos tam -
bém. Isso é a es sên cia da de mo cra cia. 

Nes se sen ti do faço um ape lo para que pre va le ça
o bom sen so e que se ja mos ca pa zes de ou vir as vo zes 
con trá ri as. Em mu i tos pon tos há con fluên cia de in for -
ma ções e de en ten di men tos que po de rão aju dar a
com pre en são do mo men to em que es ta mos vi ven do. 

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (José Alen car) – A mi nha

pre o cu pa ção é que o uso da pa la vra “pela or dem”
está se trans for man do em uma pa les tra e, as sim, não
vai so brar tem po para ou vir mos o Mi nis tro.

Con ce do a pa la vra ao emi nen te De pu ta do Ri -
car do Bar ros.

O SR. RICARDO BARROS – Sr. Pre si den te, de
fato o de ba te está aber to. Os Mi nis tros se dis pu se ram 
a vir a Co mis são, es tão aqui e, por tan to, não há ne -
nhu ma res tri ção ao de ba te. Alguns par la men ta res
que es tão pre sen tes são ex tre ma men te qua li fi ca dos
para o de ba te e tal vez te nham mais co nhe ci men to
téc ni co do que os pró pri os pro fes so res pre sen tes.
Alguns par la men ta res são es pe ci a lis tas no se tor.
Então não te mos ne nhu ma di fi cul da de em par ti ci par
do de ba te. 

Qu e ria ape nas lem brar que se o Go ver no tem
fe i to mo di fi ca ções nas suas me di das é jus ta men te em 
fun ção do de ba te com a co mu ni da de. O Pre si den te
Fer nan do Hen ri que re ce beu as ins ti tu i ções de de fe sa 
do con su mi dor, al te rou as suas me di das, apre sen -
tou-se em rede na ci o nal, tem fe i to de ba tes com a so -
ci e da de bra si le i ra. Hoje, re ce be mos a no tí cia de que
São Pa u lo já re du ziu em 20% na sua de man da. Por -
tan to es ta mos ven cen do as di fi cul da des. As en ti da -
des de de fe sa do con su mi dor já es tão aten di das nas
suas re i vin di ca ções. 

Sr. Pre si den te, esta re u nião foi con vo ca da para
ou vir os Srs. Mi nis tros. Va mos ouvi-los, que re mos sa -
ber suas po si ções so bre a cri se. Cer ta men te, eles pu -



de ram apren der mu i to, tan to na Co mis são-ge ral re a li -
za da na Câ ma ra – e te nho cer te za de que S. Exªs to -
ma ram co nhe ci men to dos de po i men tos –, quan to em
to das as co mis sões, e tam bém nas pa les tras fe i tas
por es ses pro fes so res.

Co lo co-me à dis po si ção — e sei que mu i tos par -
la men ta res tam bém o fa rão —, para trans mi tir per -
gun tas aos Srs. Mi nis tros so bre al gu ma dú vi da que
ain da res te aos Srs. Pro fes so res. Trans mi ti re mos to -
das as per gun tas. O Se na dor Fran ce li no Pe re i ra está
aqui es cen do de que tam bém está à dis po si ção.
Então, qual quer dú vi da que ain da re sis ta à ex pla na -
ção dos Srs. Mi nis tros, trans mi ti re mos as dú vi das dos
pro fes so res aos pa les tran tes que com põem a Mesa.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te. 
O SR. PRESIDENTE (José Alen car) – Com a

pa la vra o emi nen te De pu ta do Fer nan do Ga be i ra.
O SR. FERNANDO GABEIRA – Sr. Pre si den te,

pa re ce-me um pou co de li ca do pro vo car mos um de -
ba te en tre a Opo si ção e o Go ver no so bre esse tema. 

Con si de ro mu i to for te a idéia de bus car o con tra -
di tó rio. Na ver da de não cre io que, nes te mo men to,
seja o que es te ja mos bus can do no Bra sil. Acre di to
que es ta mos bus can do a con ver gên cia. Infe liz men te,
o Go ver no se fe chou um pou co e fi ca mos im pos si bi li -
ta dos de dis cu tir o as sun to como gos ta ría mos. Em
São Pa u lo, foi cri a da uma câ ma ra al ter na ti va. No meu
en ten der, de ve ria ser con vo ca da a nos sa Co mis são
— e já lan ço essa idéia para o nos so re la tor —, para
que pos sa mos atra ir a so ci e da de bra si le i ra e com ela
dis cu tir to das as pos si bi li da des.

Não vejo por que, se o Pro fes sor Sa u er pro pu -
ser que tro que mos as lâm pa das de va por de mer cú rio 
por va por de só dio, vai-se cri ar uma gran de con tra di -
ção com o Go ver no. Não vejo gran des con tra di ções
nes se mo men to.

Por isso acre di to, Sr. Pre si den te, que V. Exª, com 
o seu es pí ri to mi ne i ro, tal vez pu des se bus car al gum
ele men to de con ci li a ção para se guir mos em di re ção
ao es sen ci al da nos sa dis cus são, que é o ques ti o na -
men to do Go ver no. A mi nha pro pos ta con ci li a tó ria é
que os mem bros do Go ver no fa las sem, fi zés se mos o
de ba te e de di cás se mos, ao fim ou du ran te o de ba te,
como qui se rem, cin co ou dez mi nu tos para que os
Pro fes so res pon tu as sem toda a dis cus são e apre sen -
tas sem a sua vi são do as sun to. Pen so que essa pro -
pos ta con ci li a tó ria pode nos fa zer sair des se im pas se. 
Caso não con si ga mos, pro po nho que si ga mos di re ta -
men te para a vo ta ção. Será um pou co pro ble má ti co
para a po pu la ção bra si le i ra sa ber que fi ca mos aqui
dis cu tin do tan to tem po e não che ga mos ao pon to que

ela de se ja, que é a ques tão do ra ci o na men to. Então,
pro po nho que ou ado te mos uma so lu ção con ci li a tó ria 
ou vo te mos, para so lu ci o nar o pro ble ma ime di a ta -
men te. 

O SR. PRESIDENTE (José Alen car) – A Pre si -
dên cia agra de ce a V. Exª e pas sa a pa la vra ao ilus tre
De pu ta do Antô nio Cam bra ia, Pre si den te da Co mis -
são Espe ci al. 

O SR. ANTÔNIO CAMBRAIA – Sr. Pre si den te,
Srs. Se na do res e Srs. De pu ta dos, da par te da Co mis -
são Espe ci al Mis ta não ha ve ria ne nhum pro ble ma em 
ou vir mos tam bém pro fes so res, ci en tis tas e es tu di o -
sos do as sun to. No en tan to, esta re u nião foi con vo ca -
da es pe ci fi ca men te para ou vir mos, para aqui os Srs.
Mi nis tros fa ze rem uma ex po si ção e es cla re ce rem os
Mem bros da Co mis são so bre a ques tão da cri se que
es ta mos atra ves san do. O de ba te es ta rá sem pre pre -
sen te na Co mis são que se ins ta lou hoje aqui no Con -
gres so. Se as sim não fora, não ha ve ria mo ti vo para a
sua ins ta la ção. Mas aque les que es tão com tan ta an -
si e da de de ou vi rem hoje os seus pro fes so res se rão
sa tis fe i tos. Te re mos 90 dias para re a li zar os nos sos
tra ba lhos e, com cer te za, os pro fes so res aqui pre sen -
tes e ou tros se rão con vi da dos pela Co mis são para
ex po rem e de ba te rem, o Go ver no tam bém será con -
vi da do para esse de ba te. Por tan to, vejo e re a fir mo
que nes ta re u nião de hoje, ou ça mos as ex po si ções
dos Srs. Mi nis tros, por que fi cou as sim acer ta do. Se
as sim não fos se, o ho rá rio tam bém não se ria esse,
pois não ha ve rá tem po para to das as ex po si ções, até
por que há uma Ordem do Dia que de ve rá ini ci ar-se
logo mais. Por tan to, pen so que para ser mos fiéis ao
que fi cou acer ta do, te ría mos hoje a ex po si ção dos
Srs. Mi nis tros sem ex clu ir o de ba te fu tu ro, que é sa lu -
tar e ne ces sá rio para que esta Co mis são che gue a
um re sul ta do po si ti vo.

O SR. PRESIDENTE (José Alen car) – Há a pro -
pos ta da Se na do ra He lo í sa He le na e ou tra tam bém
ob je ti va do De pu ta do Fer nan do Ga be i ra.

A pro pos ta da Se na do ra He lo í sa He le na foi dis -
cu ti da am pla men te mas co lo ca rei em vo ta ção, se me
per mi tem, a pro pos ta con ci li a tó ria do De pu ta do Fer -
nan do Ga be i ra.

O SR.             – Sr. Pre si den te, eu gos ta ria de so li -
ci tar que o re que ri men to que fos se co lo ca do em vo ta -
ção ti ves se o apo i a men to de seis De pu ta dos e seis
Se na do res como exi ge o Re gi men to Inter no. Na ver -
da de, es ta mos dis cu tin do so bre um re que ri men to que 
nem sa be mos se tem o apo i a men to.



Se ria mais cla ro que de fi nís se mos essa ques -
tão re gi men tal para de po is dis cu tir mos a ques tão da
de ci são do Ple ná rio.

A SRA. HELOÍSA HELENA – Sr. Pre si den te,
peço a pa la vra pela or dem, para con tra di tar.

Esta mos ten tan do man ter a cal ma e a se re ni da -
de ne ces sá ri as. Pri me i ro, esse re que ri men to não foi
vo ta do por nin guém. É cla ro que a ma i o ria da base
go ver nis ta con se gue seis as si na tu ras com fa ci li da de.
Ago ra, não foi vo ta do por nin guém. Não hou ve re u -
nião da Co mis são para vo tar isso. Esta mos en ten den -
do a dis po ni bi li da de do Pre si den te da Co mis são Mis -
ta, que ex pôs com mu i ta cla re za, que os Mi nis tros se
pron ti fi ca ram a vir aqui para par ti ci par do de ba te.
Então, não va mos es ta be le cer o de ba te re gi men tal le -
ga lis ta, por que nem acon te ce ria esta re u nião, por que
isso não foi apro va do.

Enten de mos que é mu i to im por tan te a par ti ci pa -
ção dos dois. Esta mos fa zen do um ape lo, mas co nhe -
ce mos o Re gi men to. E se é para fa zer o de ba te le ga -
lis ta, o fa ze mos tam bém e com mu i ta pro pri e da de.
Aca to a po si ção de V. Exª, Se na dor José Alen car, de
co lo car em vo ta ção a pro po si ção fe i ta pelo De pu ta do
Fer nan do Ga be i ra, ao tem po que tam bém ques ti o no
V. Exª, por que no iní cio fo mos in for ma dos – se é para
ser le ga lis ta – de que esta re u nião se ria após a
Ordem do Dia. Aliás, está aqui, após a Ordem do Dia.
Então, se é para ser le ga lis ta, va mos ser. Está aqui:
en ten do que deve ser um pro ble ma com a agen da
dos Mi nis tros e es ta mos para fazê-lo ago ra aqui.

Digo que aca to a pro pos ta de V. Exª de pôr em
vo ta ção a pro pos ta con ci li a do ra do De pu ta do Fer nan -
do Ga be i ra, ao tem po que tam bém ques ti o no a V. Exª
como fi ca rá a nos sa par ti ci pa ção na Ordem do Dia.
Como há ope ra ções de cré di to a se rem vo ta das, se
por aca so ocor rer ve ri fi ca ção de quo rum, ape nas
ques ti o no se hou ve al gum acor do com o Pre si den te
da Casa, no sen ti do de que es te ja mos aqui e não par -
ti ci pan do di re ta men te da vo ta ção da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (José Alen car) – A su ges -
tão para que an te ci pás se mos o ho rá rio des ta re u nião
para as 15 ho ras foi-me pas sa da pelo Dr. Car re i ro.
Por tan to, deve ter sido por or dem do Pre si den te.

O Pre si den te, numa hora des sas, só tem uma
sa í da de mo crá ti ca. Então, será co lo ca da em vo ta ção
a pro pos ta da Se na do ra He lo í sa He le na.

A SRA. HELOÍSA HELENA – Ace i to a pro po si -
ção de V. Exª de co lo car a pro pos ta de con sen so do
De pu ta do Fer nan do Ga be i ra.

O SR. PRESIDENTE (José Alen car) – Con si de -
ran do que a con vo ca ção para esta au diên cia pú bli ca

pre vê duas pa les tras, uma do Sr. Mi nis tro de Mi nas e
Ener gia e ou tra do Sr. Pre si den te da Câ ma ra de Ges -
tão da Cri se de Ener gia Elé tri ca e Mi nis tro da Casa
Ci vil, co lo ca rei em vo ta ção a pro pos ta da se guin te
ma ne i ra: aque les que es ti ve rem de acor do que se
obe de ça a for ma como foi con vo ca da a re u nião que i -
ram per ma ne cer sen ta dos, e aque les que es ti ve rem
de acor do com a pro pos ta da Se na do ra He lo í sa He le -
na que i ram se ma ni fes tar. (Pa u sa.)

Está apro va da a ma nu ten ção da pro pos ta.
É obri ga ção mi nha di zer que os pro fes so res fo -

ram con vi da dos por mim para vi rem aqui e eu gos ta -
ria que eles per ma ne ces sem. Eles têm tra zi do gran de 
con tri bu i ção à Co mis são de Infra-Estru tu ra do Se na -
do. Não te nho dú vi das de que eles po de rão tra zer ain -
da al guns es cla re ci men tos a esta re u nião, des de que
os con fe ren cis tas es te jam de acor do que eles pos -
sam as ses so rar com pa nhe i ros nos sos que que i ram
fa zer al gu ma ques tão ou que eles pró pri os que i ram
se ma ni fes tar. Pen so que não deve ha ver, da par te do
Go ver no, ne nhu ma pre o cu pa ção em di a lo gar com
pro fes so res uni ver si tá ri os que co nhe cem a ma té ria.
Do con trá rio, fica pa i ran do lá fora que o Go ver no tem
al gu ma co i sa a es con der. E o Go ver no não tem nada
a es con der. O que ele está que ren do é tra zer in for ma -
ções para que nós to dos fi que mos me nos apre en si -
vos com o qua dro.

Con ce do a pa la vra ao Mi nis tro José Jor ge.
O SR. JOSÉ JORGE – Srs. Pre si den tes da Co -

mis são Espe ci al Mis ta para Apu ra ção das Ca u sas da
Cri se do Se tor Elé tri co Bra si le i ro e da Co mis são de
Infra-Estru tu ra, Sr. Mi nis tro Pe dro Pa ren te, Sr. Re la -
tor, Se na dor Pa u lo Sou to, Srs. Se na do res, Srs. De pu -
ta dos, mem bros das duas co mis sões que es tão ana li -
san do a cri se ener gé ti ca do nos so País, em pri me i ro
lu gar, agra de ço o con vi te que me foi fe i to para es tar
aqui, nes ta tar de, dis cu tin do com os Srs. Se na do res e 
os Srs. De pu ta dos as sun to tão po lê mi co. Em se gun do 
lu gar, de i xo o meu apo io ao Con gres so Na ci o nal, que, 
em boa hora, cri ou esta co mis são. 

É ver da de que esse as sun to, pela gra vi da de das 
suas in ter fe rên ci as nos sis te mas eco nô mi co e so ci al
do Bra sil, é de tal im por tân cia que me re ce ser tra ta do
por uma co mis são es pe ci al. Re al men te, te mos a Co -
mis são de Mi nas e Ener gia na Câ ma ra dos De pu ta -
dos e a Co mis são de Infra-es tru tu ra no Se na do Fe de -
ral, mas, de qual quer ma ne i ra, a cri a ção des ta co mis -
são vai ofe re cer o fó rum apro pri a do para que to das as 
pes so as que en ten dam des se as sun to ou que es te -
jam vi ven do esse pro ble ma pos sam es tar aqui, dan do 
o seu de po i men to. Que, ao fi nal dos no ven ta dias de



tra ba lho, se pos sa ter uma vi são po lí ti ca, mas tam -
bém téc ni ca e eco nô mi ca da qui lo que efe ti va men te
acon te ceu e so bre qua is as me di das que se rão to ma -
das para cor ri gir es sas dis tor ções.

Por ra zões se me lhan tes a essa – tal vez pe las
mes mas ra zões por que o Con gres so Na ci o nal cri ou
esta co mis são mis ta de De pu ta dos e Se na do res –, o
Po der Exe cu ti vo re sol veu cri ar a Câ ma ra de Ges tão
da Cri se de Ener gia Elé tri ca, para que esse pro ble ma
pu des se ser en fren ta do em to dos os seus as pec tos.
Na re a li da de, no iní cio, quan do se ve ri fi cou que ha via
a ne ces si da de de um cor te da or dem de 20%, fui ao
Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca e dis se que era ne -
ces sá rio que ti vés se mos uma vi são mais am pla da
so lu ção des se pro ble ma; que o Mi nis té rio das Mi nas
e Ener gia, por ser se to ri al, vol ta do ba si ca men te para
a ofer ta de ener gia, não te ria os me i os ou as con di -
ções ne ces sá ri as para que pu des se en fren tar esse
pro ble ma, com a pri o ri da de e gra vi da de que ele tem.

Então, o Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca hou ve 
por bem cri ar essa Co mis são, que é pre si di da pelo
Mi nis tro Pe dro Pa ren te. Por tan to, o pro ble ma de i xou
de ser se to ri al, pas sou a ser um pro ble ma de Go ver -
no, e as sim, está sen do tra ta do.

Des sa ma ne i ra, pen so que o Go ver no está con -
se guin do en fren tar essa si tu a ção, ten do em vis ta que
es ta mos le van do em con si de ra ção to dos os as pec tos 
des sa ques tão.

Eu gos ta ria de, em pri me i ro lu gar, fa lar da im -
por tân cia des ta Co mis são. Te mos cer te za de que, ao
fi nal, in clu si ve, pe las ex ce len tes es co lhas do Pre si -
den te e do Re la tor, te re mos um re la to bas tan te apro -
xi ma do da re a li da de, ten do em vis ta que po de mos
aqui ou vir aber ta men te toda a so ci e da de, o Go ver no,
os em pre sá ri os, os tra ba lha do res, en fim, to dos os
seg men tos so ci a is li ga dos ao as sun to.

Ao fi nal de to das es sas au diên ci as, em 90 dias,
a Co mis são irá di zer qua is fo ram as ca u sas, qua is se -
rão as me di das, e nós es ta re mos acom pa nhan do dia
a dia, para po der mos tam bém fa zer com que o Mi nis -
té rio leve em con ta essa si tu a ção. Mas, eu gos ta ria
de, ra pi da men te, me re fe rir a al guns pon tos que con -
si de ro im por tan tes se rem de ba ti dos aqui, para que se 
che gue à con clu são fi nal so bre o que acon te ceu, o
que está acon te cen do e o que irá acon te cer.

Em pri me i ro lu gar, to dos os nú me ros mos tram
que, na ver da de, do iní cio da dé ca da de 80 para cá,
ou des de me a dos da dé ca da de 80 que o sis te ma elé -
tri co bra si le i ro so freu uma gran de fal ta de in ves ti men -
tos. Na ver da de, es ses in ves ti men tos, nes te úl ti mo
quin quê nio, após a mu dan ça do mo de lo, fo ram re cu -

pe ra dos em par te, mas não o fo ram o su fi ci en te para
im pe dir que a de man da al can ças se um va lor tão pró -
xi mo da ofer ta de ener gia elé tri ca ins ta la da.

Ti ve mos até a dé ca da de 80 um mo de lo ba se a -
do em em pre sas uni ca men te es ta ta is. Esse mo de lo
fun ci o nou até aque la épo ca, mas, daí em di an te, hou -
ve uma gran de fal ta de in ves ti men tos e nós che ga -
mos a ter, no iní cio dos anos 90, pe río dos em que se
im plan ta ram 1.000 a 1.200 me ga watts em mé dia, ao
ano, du ran te cin co anos.

Assim, a fal ta de in ves ti men tos é um fa tor cla ro
que está sen do re cu pe ra do. O novo mo de lo tem dado
res pos ta, e acre di to que pode dar uma res pos ta me -
lhor, ma i or ain da nos pró xi mos cin co anos. Na ver da -
de, te mos um sis te ma que, de cer ta for ma, está sub -
di men ci o na do.

Em se gun do lu gar, ti ve mos a ques tão da mu -
dan ça do mo de lo. Ao fi nal da dé ca da de 90, esse sis -
te ma es ta tal que ti nha fun ci o na do du ran te duas ou
três dé ca das, com a de mo cra ti za ção, en trou em um
pro ces so em que tí nha mos es ta ta is fe de ra is, que ge -
ra vam ener gia; es ta ta is es ta du a is, que dis tri bu íam
ener gia.

Após a re de mo cra ti za ção, hou ve uma ques tão
ta ri fá ria. Em ra zão da po lí ti ca eco nô mi ca de fa zer
com que os pre ços não in ter fe ris sem nos ín di ces de
in fla ção, eles não acom pa nha ram o pro ces so in fla ci o -
ná rio, e as em pre sas con ces si o ná ri as não pu de ram
hon rar os com pro mis sos com as ge ra do ras. O sis te -
ma en trou em cri se.

Ti ve mos, en tão, um pro je to, em que o De pu ta do
Eli seu Re sen de – se não me en ga no, na épo ca, era
Pre si den te da Ele tro brás – tra ba lhou, e no Con gres so 
Na ci o nal foi fe i to um acer to de con tas da or dem de 26
bi lhões de dó la res para que o sis te ma vol tas se ao le i -
to co mum.

Isso ocor reu en tre 1993 e 1994, sen do a eta pa
fi nal da que le sis te ma an ti go. De lá para cá, mon tou-se 
um novo sis te ma, que tem um grau de com ple xi da de
um tan to ma i or; en tra ram mu i tos no vos agen tes,
como a Ane el, o ONS, o MAE agen tes pri va dos na
dis tri bu i ção, na ge ra ção e na trans mis são, agen tes na 
co mer ci a li za ção.

É todo um sis te ma novo, que ini ci ou-se pra ti ca -
men te en tre 1995 e 1996. É um sis te ma que está ain -
da em im plan ta ção, ou seja, tem ape nas três ou qua -
tro anos de vi gên cia, quan do to dos nós sa be mos que
no se tor elé tri co, os pla nos são para dez anos, para
cin co anos, no mí ni mo. Qu al quer pla ne ja men to para o 
se tor elé tri co é de dez anos. Esse sis te ma ain da está
em im plan ta ção, mas já re a giu no sen ti do do au men to 



da ofer ta. Mu i tas obras que es ta vam pa ra li sa das fo -
ram re i ni ci a das. Des sa for ma, no úl ti mo qüin qüê nio,
im plan ta mos cer ca de três mil me ga watts no vos por
ano, en quan to que, no quin quê nio an te ri or, fo ram im -
plan ta dos pou co mais de um mil me ga watts por ano.
Então, o nú me ro de ma ga watts im plan ta do foi, pra ti -
ca men te, do bra do. Evi den te men te, ain da fi ca mos lon -
ge do au men to que a ofer ta teve du ran te todo esse
pe río do de 15 anos.

O ter ce i ro pon to im por tan te foi o cres ci men to da 
ofer ta. Hou ve um cres ci men to de ofer ta mu i to gran de.
No Nor des te, por exem plo, hou ve um con su mo re si -
den ci al mu i to am plo com o Pla no Real – no Su des te
isso tam bém ocor reu, tan to em ter mos in dus tri a is
quan to em ter mos re si den ci a is. Des sa ma ne i ra, che -
ga mos a essa si tu a ção.

O SR. – V. Exª fa lou “ofer ta”.

O SR. JOSÉ JORGE – Des cul pem-me. Falo do
cres ci men to do con su mo. Hou ve um cres ci men to do
con su mo. Enten da-se o que eu dis se por úl ti mo como
con su mo. Hou ve um cres ci men to da de man da, do
con su mo, de tal ma ne i ra que se pres si o nou a ofer ta.

Em quar to lu gar, hou ve a ques tão dos re gi mes
hi dro ló gi cos dos rios. Ten do em vis ta as ques tões que 
co men tei an te ri or men te, os re ser va tó ri os das prin ci -
pa is ba ci as do Su des te e da úni ca ba cia do Nor des te
– este tem todo o seu sis te ma hi dre lé tri co ba se a do na 
hi dro lo gia de um úni co rio, o rio São Fran cis co – ti ve -
ram um con su mo ma i or de água do que o na tu ral para 
aten der à de man da. O sis te ma fi cou tra ba lhan do com
uma quan ti da de hi dro ló gi ca me nor do que o es pe ra -
do, do que de ve ria ser re a li za do. Com isso, nes te ano, 
hou ve uma das pi o res hi dro lo gi as dos úl ti mos anos, e
fi ca mos sem água. Esta mos ca mi nhan do para uma
si tu a ção de alto ris co: a de não ter mos água su fi ci en -
te para ope rar o sis te ma. Daí, veio a ne ces si da de de
se fa zer um con tin gen ci a men to da de man da.

Por úl ti mo, nes sa pri me i ra eta pa, há a ques tão
do meio am bi en te, da con ser va ção de ener gia. Na
ver da de, te mos que ane xar a con ser va ção de ener -
gia, te mos que, cada vez mais, con su mir ener gia de
uma for ma ra ci o nal no sen ti do de, in clu si ve, ge rar a
ener gia ne ces sá ria. Pra ti ca men te, to das as for mas de 
pro du ção de ener gia têm uma re la ção mu i to gran de
com o meio am bi en te. Sem pre há al gu ma for ma de
agres são ao meio am bi en te, quan do não são, por
exem plo, com bus tí ve is fós se is, cuja quan ti da de é fi ni -
ta – em al gum mo men to, eles vão aca bar e, por tan to,
têm que ser eco no mi za dos e uti li za dos da me lhor ma -
ne i ra pos sí vel.

Cre io que esse mo men to de res tri ção da de -
man da tam bém é um mo men to para pen sar mos na
ques tão da con ser va ção, do meio am bi en te. É uma
for ma de ti rar as li ções ne ces sá ri as.

Cre io que es ses são os cin co pon tos mais im -
por tan tes. Te nho lido mu i tos ar ti gos e con sul ta do mu i -
tas opi niões so bre a ques tão. Cada pes soa tem a sua
opi nião. Uns a co nhe cem mais, ou tros me nos. No en -
tan to, to dos têm o di re i to de opi nar e de ser ou vi dos.
Te nho cer te za de que esta Co mis são será o foro ade -
qua do para or ga ni zar as opi niões e che gar a uma
con clu são.

Com a cri a ção da Câ ma ra de Ges tão da Cri se,
di vi di mos o tra ba lho em três gran des li nhas. A li nha
que será a das ações re la ci o na das à in ten ção da de -
man da fi cou sob a res pon sa bi li da de do Mi nis tro Pe -
dro Pa ren te e do Pre si den te de Ita i pu, o ex-De pu ta do
Eu cli des Scal co. As ações re la ci o na das ao au men to
de ofer ta fi ca ram sob mi nha res pon sa bi li da de, ten do
em vis ta que são as ações pró pri as do Mi nis té rio de
Mi nas e Ener gia.

Po de ría mos fa lar um pou co so bre o fu tu ro e as
ques tões re fe ren tes às ca u sas. Po de ría mos de ta lhar
esse as sun to no de ba te, de pen den do da ques tão
abor da da por cada De pu ta do e Se na dor. Gos ta ría -
mos de di zer que, com re la ção à ques tão da ofer ta – o 
Mi nis tro Pe dro Pa ren te fa la rá so bre a ques tão da de -
man da –, es ta mos tra ba lhan do em duas li nhas: uma
li nha de ques tões ge ra is que es tão as so ci a das à for -
ma de au men tar os in ves ti men tos no se tor. Como sa -
be mos, os se to res são re a li za dos por in ter mé dio de
em pre sas pri va das e de em pre sas pú bli cas. Ain da
exis te o sis te ma Ele tro brás. O Go ver no in ves te por in -
ter mé dio do sis te ma Ele tro brás e par ti ci pa di re ta men -
te ou in di re ta men te de in ves ti men tos pri va dos. E para
que pu dés se mos in cre men tar es ses in ves ti men tos,
tan to os in ves ti men tos pri va dos quan to os in ves ti -
men tos pú bli cos, es ta mos es tu dan do uma sé rie de
me di das – que vou ci tar aqui e que pos te ri or men te
po de rei man dar os do cu men tos ne ces sá ri os ou os
téc ni cos es pe cí fi cos para dis cu tir aqui na Co mis são
cada uma des sas me di das, que são me di das de na tu -
re za téc ni ca, al gu mas de gran de com ple xi da de, mas
que po de ri am ser dis cu ti das aqui de uma for ma mais
téc ni ca. Mas, eu gos ta ria de ci tar tam bém seis pon tos
que con si de ro im por tan tes no sen ti do de in cre men tar
os in ves ti men tos, an tes de fa lar dos in ves ti men tos
pro pri a men te dito.

Em pri me i ro lu gar, a ques tão do ris co cam bi al.
Como to dos nós sa be mos o Bra sil hoje em dia é um
im por ta dor de ener gia; é um im por ta dor e con ti nu a rá



sen do, por que na Amé ri ca do Sul a gran de de man da
de ener gia elé tri ca está con cen tra da no Bra sil. E to -
dos os pa í ses vi zi nhos ao Bra sil pra ti ca men te são ex -
por ta do res de ener gia de di ver sas for mas. A Bo lí via,
por exem plo, é ex por ta do ra de gás para o Bra sil. É
uma ex por ta ção im por tan te para a Bo lí via. Bas ta di -
zer que a aqui si ção dos 30 mi lhões de m³/dia que o
Bra sil ad qui re da Bo lí via re pre sen ta qua se 50% da
pa u ta de ex por ta ção bo li vi a na; é uma ques tão mu i to
im por tan te para a Bo lí via. A Ve ne zu e la tam bém é
gran de ex por ta do ra de pe tró leo, pro duz mais de 3 mi -
lhões de bar ris/dia e con so me pra ti ca men te 500 mil, o 
que faz com ela seja uma das ma i o res ex por ta do ras
de pe tró leo do mun do. O Pa ra guai é ex por ta dor de
ener gia, por meio da hi dre lé tri ca de Ita i pu e de ou tras
for mas. E a Argen ti na tem ex por ta do ener gia e gás
para o Bra sil. Então, te mos in clu si ve uma si tu a ção
úni ca de ser um im por ta dor de ener gia de to dos es -
ses pa í ses vi zi nhos. E daí vem que como nós não te -
mos uma mo e da que seja ace i ta ain da in ter na ci o nal -
men te, en tão toda esse ne go ci a ção é fe i ta na base do 
dó lar; quer di zer, são aqui si ções fe i tas na base do dó -
lar tan to na Argen ti na, como na Bo lí via, como no Pa -
ra guai.

Então, uma das pri me i ras ques tões que es tão
as so ci a das a in ves ti men tos na área de ener gia são
aque las re la ti vas ao câm bio, por que mu i tas ve zes
não co in ci de a ques tão da va ri a ção cam bi al com a
ques tão dos au men tos que são da dos ao real. Então,
isso aí tem que ser ana li sa do caso a caso. Ago ra mes -
mo nós aca ba mos de ana li sar a ques tão do gás bo li -
vi a no; mas te mos a ques tão de Ita i pu, que já foi equa -
ci o na da há tem pos. E te mos ou tras si tu a ções que vão 
sur gin do con for me va mos nos trans for man do em im -
por ta do res de ener gia dos pa í ses vi zi nhos. Então,
esta é uma ques tão que está sen do dis cu ti da e que
deve ser dis cu ti da tam bém aqui na Co mis são.

A se gun da é uma po lí ti ca ta ri fá ria. Na re a li da de,
te mos duas si tu a ções di fe ren ci a das: pri me i ro, a es -
tru tu ra ta ri fá ria in ter na que é uti li za da no se tor elé tri co 
há mu i to tem po; há 20 ou 30 anos que se uti li za uma
es tru tu ra ta ri fá ria que sub si dia a ta ri fa in dus tri al e, in -
clu si ve, sub si dia mais a ta ri fa in dus tri al dos gran des
con su mi do res, como, por exem plo, dos ele tro in ten si -
vos que têm con tra to de lon go pra zo e que têm a sua
ta ri fa sub si di a da. 

Então, essa po lí ti ca ta ri fá ria in ter na tem, tam -
bém, que ser ana li sa da e de ba ti da no sen ti do de ve ri -
fi car se in te res sa ain da para a so ci e da de bra si le i ra,
nes te mo men to, sub si di ar ta ri fas in dus tri a is a cus tos
mu i to al tos.

Ou tra ques tão im por tan te no sis te ma ago ra é a
ques tão dos PPAs. Eles são a ga ran tia da com pra da
ener gia elé tri ca. Para que o sis te ma fun ci o ne e os in -
ves ti men tos te nham ga ran tia é ne ces sá rio que haja –
em al guns ca sos, ou em sua ma i o ria – um con tra to
fixo de com pra de ener gia por um pra zo re la ti va men te 
lon go, para que faça com que haja uma atra ti vi da de
para se in ves tir nes te se tor, ten do em vis ta que o re -
tor no é de lon go pra zo.

Em quar to lu gar, há a ques tão das li nhas de fi -
nan ci a men to.

Pra ti ca men te, mu i tos in ves ti men tos, aqui no
Bra sil, na área de ener gia elé tri ca têm sido fe i tos com
in ves ti men tos in ter na ci o na is, mas já te mos ago ra
uma li nha im por tan te de fi nan ci a men to do BNDES.
Ele está fi nan ci an do co-ge ra ção, PCHs, pro je tos de
ener gia eó li ca, li nha de trans mis são, in clu si ve ter me -
lé tri cas.

Fi ca rá ex pli ci ta do na LDO, que será vo ta da no
Con gres so ain da nes te se mes tre, que a pri o ri da de
nú me ro um para o BNDES se rão os in ves ti men tos na
área de ener gia elé tri ca.

Em quin to lu gar, há um as pec to im por tan te: in -
ves ti men tos das em pre sas es ta ta is. Na ver da de, as
em pre sas es ta ta is têm fe i to in ves ti men tos, mas têm
dis cu ti do a for ma ta ção des ses in ves ti men tos, por que
são em pre sas que têm ca pa ci da de de ge ra ção alta
ain da e que têm ex pe riên cia em re a li zar es ses in ves ti -
men tos.

Por úl ti mo, as ques tões tri bu tá ri as. Na re a li da de, 
cri a mos, in clu si ve, uma co mis são es pe ci al no Co mi tê
de Ges tão para tra tar das ques tões tri bu tá ri as no se -
guin te sen ti do: in cen ti var o uso do equi pa men to que
con su ma pou ca ener gia e não in cen ti var aque le equi -
pa men to de uso que con su ma mu i ta ener gia. Isso s
re fe re ao lado da de man da.

Do pon to de vis ta da ofer ta, pre ci sa-se di mi nu ir
os im pos tos so bre os in ves ti men tos na área de ener -
gia para que se pos sam re a li zar de for ma mais ba ra ta. 
Con se qüen te men te, ha ve rá um re tor no mais rá pi do
da qui lo que se vai re a li zar.

Essas são as ques tões de na tu re za ge ral. Pen -
so que a pró pria Co mis são e nós – no Mi nis té rio e na
Câ ma ra – es ta mos nos de bru çan do para re ti rar as
amar ras que fa zem com que não pos sa mos au men tar 
os in ves ti men tos em ener gia elé tri ca no Bra sil.

Em re la ção à ques tão de mé dio pra zo, já ini ci a -
mos o tra ba lho para atu a li zar o pla no de ce nal que
exis te no Mi nis té rio e que deve ser apro va do pelo
CNPE. To dos sa be mos que, no se tor de in ves ti men -
tos em ener gia elé tri ca, dez anos é um pra zo cur to,



um pra zo mé dio. Então, para sa ber mos o que va mos
fa zer no ano que vem, em 2003, 2004, é ne ces sá rio
que te nha mos uma vi são de lon go pra zo da qui lo que
se pre ten de re a li zar.

Uma ques tão fun da men tal é atu a li zar, dis cu tir
no Con gres so essa ques tão. Por exem plo, de ve mos
fa zer como se fez na área de edu ca ção, que é uma
área em que a apli ca ção dos in ves ti men tos não de -
man da pra zos tão lon gos – os re sul ta dos sim, a apli -
ca ção não. Ela teve o seu pla no de ce nal apro va do, in -
clu si ve, aqui no Con gres so. Tive opor tu ni da de de re -
la tar essa ma té ria no fi nal do ano pas sa do. É ne ces -
sá rio, tam bém, que o se tor de ener gia elé tri ca te nha
um pla no de ce nal que seja atu a li za do ano a ano, no
sen ti do de que pos sa ser vir de base para to das as
dis cus sões e para to das as ques tões de ener gia elé -
tri ca.

Ou tra ques tão é a con ser va ção de ener gia. Nes -
te mo men to de di fi cul da de, a so ci e da de toda se en ga -
jou – o Mi nis tro Pe dro Pa ren te irá de ta lhar isso – nes -
se pro ces so, mas, na ver da de, o pro ces so está sen do 
fe i to de ma ne i ra emer gen ci al. Te re mos que le var em
con ta a re a li za ção de um pro gra ma de con ser va ção
de ener gia que seja fe i to no sen ti do não de ti rar o con -
for to das pes so as, mas de ofe re cer o mes mo con for -
to, com a me nor quan ti da de de gas to de ener gia.
Essa é que é a idéia.

A idéia da con ser va ção não é a de re ti rar, não é a 
pes soa des li gar o seu ar con di ci o na do ou ven ti la dor ou 
ain da o seu fre e zer, mas é no sen ti do de você man ter
o seu ar con di ci o na do des li ga do na hora em que não
for ne ces sá rio o uso. De ve mos con ser var e gas tar me -
nos ener gia, para que pos sa mos aten der ao sis te ma,
com a me nor quan ti da de de in ves ti men tos.

Essas duas ques tões são ques tões im por tan tes.
Ago ra eu gos ta ria de fa lar um pou co so bre o que 

se está pen san do de ge ra ção a cur to pra zo. O que
cha ma mos de cur to pra zo no se tor elé tri co se ria um
pro gra ma emer gen ci al que es ta mos re a li zan do – es -
ta mos con clu in do e man da re mos aqui para a Co mis -
são – em que te re mos in ves ti men tos en tre 2001 e
2203. Se rão aque las me di das que já es tão em an da -
men to ou que se rão re a li za das no sen ti do de au men -
tar a ofer ta, o mais ra pi da men te pos sí vel, en tre 2001
e 2003.

Nes sa ques tão, te mos, em pri me i ro lu gar, um
pro gra ma de ge ra ção hi dre lé tri ca. Esse pro gra ma
atu a rá em um con jun to de hi dre lé tri cas, cuja ma i o ria
são obras já ini ci a das ou que es tão para ser ini ci a das. 
Se rão 20 hi dre lé tri cas, que se rão am pli a das ou cons -
tru í das, cujo acrés ci mo de po tên cia to tal será da or -

dem de sete mil me ga watts. Em 2001, es pe ra mos a
ge ra ção de 1.116 me ga watts; em 2002, três mil me -
ga watts, e, em 2003, 2.400 me ga watts. Essas são
obras já ini ci a das e, por tan to, que po de rão ser re a li -
za das.

Em se gun do lu gar, te mos a ques tão da ge ra ção
tér mi ca a gás. Atu al men te, te mos 41 usi nas ter mo e lé -
tri cas em fun ci o na men to, que re pre sen tam 14 mil me -
ga watts e um con su mo de gás de 74 mi lhões de
m³/dia. Tra ta-se de um con su mo bas tan te alto. Des -
sas usi nas, 21 têm par ti ci pa ção da Pe tro bras, como
só cia mi no ri tá ria, e 20 sem a par ti ci pa ção da Pe tro -
bras. Com obras já ini ci a das, te mos 15 ter mo e lé tri -
cas, que de ve rão ge rar 5.475 me ga watts. E, com
obras a se rem ini ci a das, te mos o res tan te, que ge ra -
rão em tor no de oito mil me ga watts.

Acre di ta mos que com esse pro gra ma, pela
gran de quan ti da de de ter mo e lé tri cas em an da men to,
te re mos con di ções de, nes ses três anos, co lo car o
mí ni mo de dez mil me ga watts em fun ci o na men to, em -
bo ra o pro gra ma te nha 14 mil me ga watts, por que, na
ver da de, al gu mas ter mo e lé tri cas têm pro ble ma com
for ne ci men to de gás, e ou tras, pro ble mas de for ne ci -
men to de tur bi nas. Por isso, pri o ri za re mos no sen ti do
de que dez mil me ga watts pos sam ser ins ta la dos, o
que to ta li za 17 nes ses dois seg men tos.

Ou tro item é a ques tão da im por ta ção de ener -
gia. Atu al men te, es ta mos im por tan do 1.050 me ga -
watts da Argen ti na. Uma via Ga ra bi...

O SR.    – Mi nis tro José Jor ge, qual é o ho ri zon te
dos dez mil me ga watts das ter mo e lé tri cas?

O SR. JOSÉ JORGE –  O ano de 2003. Tudo que 
es tou fa lan do é para o ho ri zon te de 2003.

Impor ta mos atu al men te 1.050 me ga watts. A
idéia é que, até o fi nal de 2003, pos sa mos im por tar
2.700 me ga watts. A ma i or par te da Argen ti na e uma
par te do Uru guai ou do Pa ra guai. Então, se ria um
acrés ci mo de três mil, que so ma dos à pro du ção dez
mil me ga watts das tér mi cas, com sete mil das hi dre lé -
tri cas e a im por ta ção per to de três mil, to ta li za rão cer -
ca de 20 mil me ga watts.

Te mos tam bém um in ves ti men to im por tan te em
li nhas de trans mis são. As li nhas de trans mis são são
im por tan tís si mas no sen ti do de ma xi mi zar o ren di -
men to do sis te ma, por que te mos um País mu i to gran -
de, pra ti ca men te com ge ra ção hi dre lé tri ca. Com li -
nhas de trans mis são, po de mos ma xi mi zar o uso dos
re cur sos hí dri cos, por que po de mos trans fe rir ener gia
de uma ba cia para ou tra, como es ta mos fa zen do ago -
ra para o Nor des te. Só está sen do pos sí vel trans fe rir
mais de mil me ga watts de Tu cu ruí para o Nor des te



exa ta men te por que cons tru í mos uma li nha de trans -
mis são. Se essa li nha de trans mis são não exis tis se,
não te ría mos como trans fe rir essa ener gia. Então, te -
mos tam bém um pro gra ma es pe cí fi co de li nha de
trans mis são que vai cons tru ir cer ca de 5.700 qui lô -
me tros de li nha até 2003. Além dis so, te mos in ves ti -
men tos me no res, in di vi du al men te, mas que, so ma -
dos, po dem ofe re cer um bom acrés ci mo de in ves ti -
men tos. 

Te mos as PCHs, que es tão sen do fi nan ci a das
pelo BNDES. Exis te um pro gra ma es pe cí fi co em que
a Ele tro brás for ne ce o PPA, isto é, ad qui re a ener gia,
dá um con tra to de for ne ci men to de ener gia, e o
BNDES fi nan cia o in ves ti men to. 

Exis te tam bém um pro gra ma es pe cí fi co de
co-ge ra ção, pro gra ma esse que já foi im plan ta do, in -
clu si ve com di ver sos ti pos de co-ge ra ção, uti li zan do
ba ga ço de cana, cas ca de ar roz, so bras de ma de i ra;
são usi nas que ge ram de 5 a 20 me ga watts e têm um
gran de po ten ci al, prin ci pal men te no Esta do de São
Pa u lo e no Nor des te, pela pro du ção de cana e ou tros
pro du tos. 

E te mos a usi na eó li ca. Di ver sos Esta dos têm
tra ba lhos mu i to im por tan tes de ener gia eó li ca – eu
des ta ca ria o Esta do do Ce a rá, que re a li zou todo o
seu mapa eó li co, e há pos si bi li da de de ha ver um po -
ten ci al já iden ti fi ca do de 6 mil me ga watts de ener gia
eó li ca. Por en quan to, no Bra sil, te mos usi nas bas tan -
te pe que nas, de 5 a 10 me ga watts, não che gam a 30
me ga watts, mas há pro je tos para usi nas 100 a 150
me ga watts, prin ci pal men te no Nor des te. É uma usi na
que ofe re ce ener gia mais cara, mas agri de me nos o
meio am bi en te. No Nor des te, es pe ci fi ca men te, a épo -
ca de ma i o res ven tos, quan do há um ren di men to ma i -
or, é exa ta men te a épo ca em que o rio São Fran cis co
tem me nos água. O VN da usi na eó li ca é cer ca de
R$0,75 ma i or do que o VN da usi na com pe ti ti va hi -
dráu li ca e a gás. Mas, como será um va lor pe que no
em re la ção ao to tal ins ta la do, ela po de rá ofe re cer um
bom ser vi ço, um bom tra ba lho, prin ci pal men te no
Nor des te. Tam bém há uma ques tão de pra zo. Mu i ta
gen te diz que dá para fa zer uma usi na eó li ca em seis,
sete ou oito me ses, mas, na ver da de, o pra zo de
cons tru ção de uma usi na eó li ca de ta ma nho ra zoá vel
é em tor no de um ano e meio. Por tan to, a res pos ta
não é de tão cur to pra zo. Essas são as ques tões prin -
ci pa is em re la ção à ofer ta. 

Eu gos ta ria de en ca mi nhar, pos te ri or men te, o
de ta lha men to de todo esse pla no para o Re la tor e
para to dos os mem bros da Co mis são, com os in ves ti -
men tos, ci tan do cada usi na, por que a idéia do Mi nis -

té rio é im plan tar um sis te ma de con tro le da cons tru -
ção des sas usi nas, que vai po der ser aces sa do pela
Inter net. Toda a so ci e da de bra si le i ra vai po der acom -
pa nhar a re a li za ção des se in ves ti men to, des de o seu
iní cio até o fi nal, até a en tra da em ope ra ção des sas
usi nas hi dre lé tri cas, hi dráu li cas, tér mi cas, PCH, qual -
quer que se jam. 

Essas se ri am as in for ma ções adi ci o na is, Sr.
Pre si den te, Srs. Se na do res.

O SR. JEFFERSON PÉRES – Mi nis tro, es tão
in clu í das aí, na ge ra ção até 2003, as duas tur bi nas de 
Ita i pu?

O SR. JOSÉ JORGE – Estão in clu í das as duas
de Ita i pu. Estão in clu í das as am pli a ções, como é o
caso de Tu cu ruí. A idéia é que Tu cu ruí te nha, já em
2002, uma tur bi na sen do uti li za da e, em 2003, mais
duas tur bi nas. Tu cu ruí já está in clu í da. 

Vou ofe re cer um de ta lha men to, não vou ex pli car 
ago ra, por que são mu i tas usi nas e não da ria para dis -
cu tir nes te mo men to.

São es sas, Sr. Pre si den te, as mi nhas pa la vras
ini ci a is, co lo can do-me à dis po si ção para per gun tas
pos te ri or men te.

O SR. ALBERTO SILVA – Sr. Pre si den te, peço a 
pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (José Alen car) – Pela or -
dem, tem V. Exª.

O SR. ALBERTO SILVA – Eu per gun ta ria a V.
Exª se nos se ria per mi ti do fa zer al gu mas per gun tas
ao no bre Mi nis tro de Mi nas e Ener gia ou es pe rar a ex -
po si ção.

O SR. PRESIDENTE (José Alen car) – Va mos
ou vir, pri me i ro, o Mi nis tro Pe dro Pa ren te, para, de po -
is, en trar mos na fase dos de ba tes.

A Pre si dên cia agra de ce a apre sen ta ção do Mi -
nis tro José Jor ge e pas sa a pa la vra ao Mi nis tro Pe dro
Pa ren te.

O SR. – Sr. Pre si den te, pe di ria, se fos se pos sí -
vel, ao Mi nis tro José Jor ge, a ces são des ses da dos
que nos trou xe so bre o to tal da pre vi são da po tên cia
ins ta la da até 2003, es pe ci fi can do por fon te de ener -
gia, e tam bém as con di ções de fi nan ci a men to des ses 
em pre en di men tos.

O SR. JOSÉ JORGE – Sr. Pre si den te, en vi a rei à 
Co mis são um do cu men to de ta lha do so bre cada uma
des sas for mas que fa lei: as hi dro e lé tri cas, as ter mo e -
léc tri cas, e fa zen do fe cha men to. Não só ofe re cen do
nome de cada usi na, sua lo ca li da de, a for ma como
está sen do cons tru í da, qua is são os in ves ti men tos,
qual o pra zo de con clu são, cro no gra ma, ou seja, um



do cu men to bas tan te de ta lha do, que está sen do ela -
bo ra do.

O SR. PRESIDENTE (José Alen car) – Está sa -
tis fe i to De pu ta do?

Con ce do a pa la vra ao Mi nis tro Pe dro Pa ren te.
O SR. PEDRO PARENTE – Sr. Pre si den te, Sr.

Re la tor, Sr. Mi nis tro José Jor ge, se nho res mem bros
da Co mis são de Infra-Estru tu ra do Se na do, se nho res
mem bros da Co mis são Mis ta Espe ci al para tra tar da
cri se de ener gia, Srªs e Srs. Par la men ta res, de ma is
pre sen tes, que ria agra de cer a opor tu ni da de de vir
aqui e pres tar as in for ma ções a res pe i to da ques tão
do pro gra ma de ra ci o na men to, sem que rer re pe tir as
ques tões já men ci o na das pelo Mi nis tro José Jor ge.

Lem bro que há cer ca de três se ma nas e meia,
numa quin ta-fe i ra, se não me en ga no no dia 14 de
maio, o Sr. Mi nis tro José Jor ge pe diu ao Se nhor Pre si -
den te uma re u nião para tra tar da ques tão da cri se de
ener gia, onde re la tou as suas pre o cu pa ções com
esse tema. Dis se que acha va que essa era uma ques -
tão que, pela sua gra vi da de, ne ces si ta va do en vol vi -
men to de vá ri as áre as do Go ver no. E essa ação de ve -
ria acon te cer de uma for ma mu i to mais ex pe di ta, su -
pe ran do as bu ro cra ci as tra di ci o na is, ven cen do pra -
zos. Por isso, ele en ten dia que era im por tan te ha ver
um gru po de tra ba lho no âm bi to da Pre si dên cia da
Re pú bli ca para que cu i dar des sa ques tão.

O Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca aca tou a su -
ges tão do Mi nis tro José Jor ge, cri ou essa Câ ma ra de
Ges tão da Cri se de Ener gia, que tem, fun da men tal -
men te, o ob je ti vo de co or de nar ações de Go ver no.

O Mi nis tro José Jor ge já men ci o nou que te mos
três li nhas de ação.

A pri me i ra li nha de las é o pro gra ma de ra ci o na -
men to pro pri a men te dito.

A se gun da li nha de ação é o tra ba lho li de ra do
pelo Mi nis tro José Jor ge, de equa ci o na men to da ofer -
ta no mé dio, lon go pra zo com vis tas a cor ri gir de fi ni ti -
va men te esse pro ble ma.

E a ter ce i ra li nha de ação é aque la em que ava -
li a mos os im pac tos ma cro e mi cro e co nô mi cos das
me di das ne ces sá ri as a li dar com essa si tu a ção. E,
quan do é o caso, pro po mos as me di das para li dar
com es sas ques tões de re per cus são ma cro e mi cro -
e co nô mi ca.

Essa co mis são foi cons ti tu í da das pes so as que
são do co nhe ci men to de V. Exªs. O pon to de par ti da é
o pe di do ofi ci al do ope ra dor na ci o nal do sis te ma de
que é ne ces sá rio nes te ano um cor te da re du ção da
car ga da de man da de ener gia de 20%, im ple men ta da 
a par tir de 1º de ju nho.

So bre essa ques tão, a Co mis são co me çou a
tra ba lhar – e é cla ro que o Mi nis té rio de Mi nas e Ener -
gia já vi nha tra ba lhan do nes sa ques tão an te ri or men te 
–, ava li an do as di ver sas al ter na ti vas re a li zan do re u -
niões com vá ri as áre as in te res sa das, dis tri bu i do res,
en fim, pro cu ran do se in for mar do tema em que ba si -
ca men te se co lo ca vam as duas pos sí ve is al ter na ti -
vas: ou se fa ria um pro gra ma onde as uni da des con -
su mi do ras, ou seja, as fa mí li as, in dús tri as, em pre sas,
ins ti tu i ções de go ver no ad mi nis tra ri am a sua re du ção
de car ga; ou se fa ria um pro gra ma onde o go ver no ad -
mi nis tra ria essa re du ção de car ga por to dos, ou seja,
o cha ma do apa gão, os cor tes ge ra is ou par ci a is de
ener gia em ba ir ros, re giões ou ci da des. Essas eram
as al ter na ti vas que es ta vam co lo ca das so bre a mesa.

Co me ça mos a ava li ar a ques tão do apa gão pelo 
ní vel so li ci ta do de re du ção de car ga apa ren te men te
se ria o ca mi nho in di ca do des de o iní cio, mas as ava li -
a ções que fo ram fe i tas pela co mis são, num pro ces so
de am pla dis cus são com to dos os seus mem bros, foi
de que não ha ve ria tem po há bil para uma pre pa ra ção
da so ci e da de, das ci da des, dos ba ir ros, dos se to res
es sen ci a is para se fa zer o cha ma do apa gão. Em ne -
nhum pro ces so de ra ci o na men to tão ex ten so como
esse se co nhe ce uma for ma de fa zer sem trans tor nos
– to das as in for ma ções que re ce bía mos era de que
ha ve ria um trans tor no mu i to gran de. E ha via a ques -
tão dos se to res es sen ci a is. Ape nas para dar um nú -
me ro ci ta do pelo Se cre tá rio de Ener gia do Esta do de
São Pa u lo, se fôs se mos fa zer o apa gão na ci da de de
São Pa u lo, dada a ne ces si da de de man ter os se to res, 
as re giões onde há hos pi ta is, de le ga ci a is, pre sí di os,
li ga dos não se ria pos sí vel des li gar, na ci da de de São
Pa u lo, mais do que 10% da ci da de. Como o cor te ne -
ces sá rio se ria de 20%, nem man ten do es ses 10% o
tem po todo des li ga do, nós con se gui ría mos aten der
as me tas ne ces sá ri as de re du ção de car ga.

A con clu são, na que le mo men to, foi de que de ve -
ría mos ten tar en con trar uma for ma que não fos se o
cha ma do apa gão dada as duas ques tões: a fal ta de
tem po para pre pa ra ção dos se to res es sen ci a is, e o
fato de que essa for ma de tra ba lho tra ria mais trans -
tor nos do que um sis te ma onde ten ta ría mos a pos si -
bi li da de de que as pró pri as uni da des con su mi do ras,
as fa mí li as e em pre sas pu des sem ad mi nis trar a sua
pró pria re du ção de con su mo de ener gia.

Essa foi a op ção fe i ta no iní cio, ou seja, acha -
mos que se ria pos sí vel ten tar um pro gra ma des sa na -
tu re za, bus can do aten der al guns prin cí pi os nes se
pro gra ma de ra ci o na men to. O prin cí pio ini ci al era de
que de ve ría mos con tar com a par ti ci pa ção de to dos



os con su mi do res, di fe ren ci an do-os por se to res, em
fun ção de sua es sen ci a li da de, de sua ca pa ci da de de
pou pan ça, da sua re per cus são na so ci e da de em fun -
ção de um cor te ma i or ou me nor. Ado ta mos, tam bém,
a idéia de evi tar ônus des ne ces sá ri os, ou seja, não fa -
ría mos o pro gra ma de ra ci o na men to nas re giões
onde aqui lo não fos se ne ces sá rio e so men te se fa ria
onde se fos se ne ces sá rio e na me di da cer ta; bus ca -
mos tam bém o de se nho de um pro gra ma que ti ves se
um cer to grau de uni for mi da de, de sim pli ci da de, que
per mi tis se uma com pre en são mais rá pi da, em bo ra
um pro gra ma como esse, de res tri ção, sem pre tem di -
fi cul da des de ace i ta ção e com pre en são. Pro cu ra mos
fa zer com que exis tis sem re gras, sem pre que pos sí -
vel e na ma i or ex ten são pos sí vel, uni for mes para to -
dos os se to res – como é o caso de usar mos sem pre a
mes ma base para cál cu lo da re du ção, ou seja: maio,
ju nho e ju lho do ano de 2000.

Pro cu ra mos de se nhar um pro gra ma que, para
os con su mi do res re si den ci a is, ti ves se três prin cí pi os
bá si cos: em re la ção aos con su mi do res de até 100
qui lo watts hora/mês. A es ses con su mi do res não se ria 
pe di da ne nhu ma re du ção em re la ção à base. Eles po -
de ri am con su mir até 100% des sa base de maio, ju -
nho e ju lho do ano de 2000. Isso, evi den te men te, no
re co nhe ci men to de quem con so me pou co é mu i to
mais di fí cil cor tar do quem con so me mais. 

Para os con su mi do res aci ma de 100 qui lo -
watts/hora e até 200 qui lo watts/hora, a apli ca ção de
uma meta cor res pon den te a 80% do seu con su mo de
maio, ju nho e ju lho do ano pas sa do. Para os con su mi -
do res aci ma de 200 qui lo watts/hora/mês, além des sa
meta de 80% dos me ses de maio, ju nho e ju lho, tam -
bém o au men to na ta ri fa cor res pon den te a 50% do
va lor da ta ri fa pra ti ca da pela con ces si o ná ria.

Os con su mi do res aci ma de 500 qui lo watts/hora, 
além tam bém da meta de re du ção cor res pon den te a
20%, um adi ci o nal de ta ri fa no va lor cor res pon den te a 
200% da ta ri fa pra ti ca da pela con ces si o ná ria.

É im por tan te men ci o nar a ra zão do au men to da
ta ri fa, em pri me i ro lu gar, a idéia de que es tá va mos di -
an te de um in su mo, de um bem, de um ser vi ço que
es ta va se tor nan do es cas so, daí o pre ço pre ci sa ria
re fle tir essa es cas sez. Além dis so tam bém como foi
men ci o na do e como é do co nhe ci men to de to dos, a
idéia de que nós de ve ría mos, para es ti mu lar a re du -
ção do con su mi dor de ba i xa ren da, cri ar um sis te ma
de bô nus. Esse sis te ma foi cri a do dan do ao con su mi -
dor de até 100 qui lo watts/hora/mês, um bô nus de
R$2,00, para cada real pou pa do, e para os con su mi -

do res aci ma de 100 qui lo watts/hora/mês, um bô nus
de até R$1,00 para cada real eco no mi za do.

Além des sas ques tões, ou seja, da ques tão da
meta de con su mo, além da ques tão do au men to da
ta ri fa e da ques tão do bô nus, tam bém ha via a idéia de 
que nós de ve ría mos, para evi tar prin ci pal men te do
con su mi dor de alta ren da, que ele não ti ves se pro ble -
mas com re la ção ao pa ga men to das ta ri fas, que ele
se en ga jas se tam bém no pro ces so de re du ção do
seu con su mo, es ta be le ceu-se tam bém que aque les
con su mi do res que não cum pris sem a sua meta es ta -
ri am su je i tos a cor te.

É im por tan te men ci o nar que os con su mi do res
até 200 qui lo watts/hora/mês, como men ci o nei, não
pa ga ri am ta ri fa adi ci o nal e es ses con su mi do res re -
pre sen tam, nes sas re giões sob ra ci o na men to, cer ca
de 70% das fa mí li as. Por tan to, es tá va mos fa lan do de
co brar uma ta ri fa adi ci o nal so bre ape nas 30% das fa -
mí li as bra si le i ras, de i xan do fora des sa ta ri fa adi ci o -
nal, 70% das fa mí li as.

Ou tra ob ser va ção im por tan te é que fa mí li as que 
con su mis sem até 500 qui lo watts/hora/mês, se cum -
pris sem sua meta de re du ção, tam bém não te ri am au -
men to na sua con ta de luz. Essas fa mí li as que con so -
mem até 500 qui lo watts/hora/mês, re pre sen tam cer -
ca de 94% das fa mí li as bra si le i ras nes sas re giões.

Por tan to, esse sis te ma que foi pro pos to, ti nha
essa ca rac te rís ti ca, ou seja, de não one rar as fa mí li as 
de me nor ren da, não te ria ne nhum ônus para as fa mí -
li as com con su mo in fe ri or a 200 qui lo watts/hora/mês,
e para as fa mí li as com até 500 qui lo watts/hora/mês,
se vi es sem a cum prir sua meta de re du ção, tam bém
não te ri am um de sem bol so no fi nal do mês ma i or do
que aque le que ti nham an te ri or men te.

Com re la ção aos con su mi do res in dus tri a is e co -
mer ci a is, es ta be le ceu-se uma meta de con su mo va -
riá vel en tre 75 e 85% do con su mo-base, ou seja, de
maio, ju nho e ju lho do ano pas sa do. Por que essa
meta é va riá vel? Por uma ra zão mu i to sim ples, por -
que os im pac tos na eco no mia são di fe ren ci a dos em
fun ção do se tor que ope ram es sas em pre sas in dus tri -
a is e co mer ci a is. Ape nas para dar um exem plo, no
caso das in dús tri as-ele tro in ten si vas, um cor te de
20% tem um im pac to mu i to me nor em ter mos de
agre ga ção de pro du to, em ter mos de ge ra ção de em -
pre go do que uma em pre sa do tipo da in dús tria au to -
mo bi lís ti ca ou uma em pre sa que te nha tam bém uma
agre ga ção de va lor que seja su pe ri or a essa. Então,
ape nas para exem pli fi car que, no caso das in dús tri as, 
o Go ver no op tou por uma ca mi nho onde pu des se mi -
ni mi zar os im pac tos ma cro e co nô mi cos des sas re du -



ções, es ta be le cen do, en tão, a fa i xa, como eu dis se,
de 75% a 85%, por tan to, cor tes de 15% a 25% que fo -
ram es ta be le ci dos de for ma di fe ren ci a da. 

Esta be le ce mos, tam bém, me tas para áre as es -
sen ci a is, que, na tu ral men te, ti ve ram as suas me tas
mu i to in fe ri o res às de ma is es ta be le ci das, ex ce ção
ape nas dos con su mi do res re si den ci a is de ba i xa ren -
da: a área ru ral e os se to res es sen ci a is ti ve ram uma
re du ção so li ci ta da de 10%. Na tu ral men te, de ter mi -
nan do-se que esta re du ção não po de ria in ci dir, no
caso dos hos pi ta is, por exem plo, so bre a uni da de de
te ra pia in ten si va, cen tros ci rúr gi cos, etc. 

Após es sas duas úl ti mas ob ser va ções, nós po -
de mos pas sar à se ção de de ba tes. 

Em pri me i ro lu gar, o fato de que nós ob ser va -
mos uma re a ção da so ci e da de – isso é no tó rio, é co -
nhe ci do – bas tan te fa vo rá vel na di re ção de uma re du -
ção vo lun tá ria do seu con su mo. Os nú me ros são bas -
tan te ex pres si vos, são re pe ti dos di a ri a men te pela im -
pren sa. Mas eu gos ta ria de tra zer aqui o úl ti mo nú me -
ro ofi ci al que foi apre sen ta do pelo ONS, na se ma na
pas sa da, e di zem res pe i to à si tu a ção do mês de maio
de 2001. Quer di zer, em maio de 2001, nós ti ve mos
para todo o mês uma re du ção mé dia no con su mo de
6%. Mas é im por tan te re gis trar que na úl ti ma se ma na
de maio a re du ção do con su mo foi de 12% em re la ção 
ao va lor que é pre vis to an tes de ini ci ar cada mês pelo
ONS. Por tan to, um va lor bas tan te sig ni fi ca ti vo. 

Isso fez com que nós não ti vés se mos uma re du -
ção mu i to ele va da, nos re ser va tó ri os das Re giões Su -
des te e Cen tro-Oes te. Na re a li da de, a pre vi são era de 
que te ría mos uma ener gia amar ze na da da or dem de
29,1% na que las duas Re giões, en quan to o va lor ob -
ser va do foi qua se 1% su pe ri or, fi can do em 29,7% em
face do apo io da po pu la ção nes te ní vel que vi mos. 

Em re la ção à Re gião Nor des te, nós ti ve mos um
pro ble ma mais sé rio em re la ção às afluên ci as do pro -
ble ma hi dro ló gi co. No caso da Re gião Nor des te, a hi -
dro lo gia, se gun do in for ma o ONS, é a pior dos úl ti mos
70 anos. Isso fez com que nós ti vés se mos, nos re ser -
va tó ri os do Nor des te, uma re du ção ma i or do que
aque la que foi pre vis ta. Ha via uma pre vi são de uma re -
du ção em maio de 1%, quan do, na re a li da de, os re ser -
va tó ri os da que la Re gião ca í ram a 5,3% nes te mês.

A per gun ta que se co lo ca é: Como fi ca re mos
da qui para a fren te em re la ção ao pro gra ma de ra ci o -
na men to? As si mu la ções que fo ram efe tu a das le va -
ram em con ta a hi pó te ses de car ga pró pria de ener gia 
para as duas Re giões. No caso do Su des te e do Cen -
tro-Oes te uma car ga pró pria cor res pon den te a 80%
da que la base, ou seja, de maio a ju nho de 2000. Por -

tan to, uma car ga de 20.165 me ga watts/mé dio de car -
ga para o pe río do de ju nho a no vem bro. E para o Nor -
des te, le van do em con ta a mes ma base e o mes mo
per cen tu al, de 4.531 me ga watts/mé di os. 

Além dis so, para os cál cu los que fo ram fe i tos
pelo ONS se le vou em con ta as se guin tes hi pó te ses
de afluên cia nes te pe río do: no Su des te/Cen tro-Oes te 
75% da mé dia do lon go ter mo no pe río do de ju nho a
no vem bro. Essa mé dia de lon go ter mo é a mé dia dos
úl ti mos 70 anos. E para o Nor des te uma uti li za ção de
56% da mé dia de lon go ter mo que é pior do que o ano
da sé rie, exa ta men te por que esta é a pre vi são de ju -
nho do ONS, que foi es ten di do até no vem bro.

Fo ram uti li za das tam bém hi pó te ses de in ter -
câm bi os de ener gia, do Nor te para o Su des te e Cen -
tro-Oes te de zero, ou seja, ne nhu ma re mes sa de
ener gia do Nor te para o Su des te e Cen tro-Oes te. Do
Nor te para o Nor des te – e esse é um dado im por tan -
tís si mo para ate nu ar a si tu a ção do Nor des te –, a ma -
nu ten ção de 1.000 me ga watts mé di os de trans fe rên -
cia com uma adap ta ção de car ga na Re gião Nor te. E
da Re gião Sul para a Re gião Su des te e Cen tro-Oes te 
até 2.100 me ga watts mé di os.

Bom, uti li zan do, en tão, es sas pre mis sas, a per -
gun ta é o que acon te ce rá com os nos sos re ser va tó ri -
os? Em re la ção às Re giões Su des te e Cen tro-Oes te,
as si mu la ções do Ope ra dor Na ci o nal do Sis te ma
mos tram que che ga ría mos em no vem bro com um re -
ser va tó rio de 12,8%. Lem bro que esse nú me ro leva
em con ta a re du ção de car ga, a hi pó te se de afluên cia, 
que de pen de do que va mos ve ri fi car no fu tu ro e des -
sas trans fe rên ci as de ener gia.

Esse nú me ro de 12,8%, por tan to, está aci ma do 
ní vel mí ni mo de se gu ran ça, es ta be le ci do para as Re -
giões Su des te e Cen tro-Oes te, que é de 10%, o que
nos faz as su mir a hi pó te se de que, cum pri do o pro -
gra ma, ou seja, se con se guir mos essa re du ção de
20% e ocor ren do a hi dro lo gia mí ni ma, tal como in di -
ca do, te ría mos con di ção de ad mi nis trar essa si tu a ção 
até o fim do pe río do seco, sem ne ces si da de de se fa -
zer o cha ma do “apa gão”.

É mu i to im por tan te lem brar mos que isso é uma
pos si bi li da de. Dado o fato de que de pen de, pri me i ro,
do su ces so do pro gra ma e de po is da hi dro lo gia, isso
é no mo men to uma su po si ção, fe i ta com todo o cu i da -
do na tu ral men te, mas não po de mos di zer que, pe -
remp to ri a men te, afas ta mos a pos si bi li da de de ‘apa -
gão”. Os da dos que da qui de cor rem são da dos mais
fa vo rá ve is, nos fa zem ad mi tir que, se es sas pre mis -
sas fo rem cum pri das, te re mos a con di ção de ad mi nis -



trar a si tu a ção sem o “apa gão”, mas in sis to que não
po de mos ga ran tir isso.

Em re la ção ao Nor des te, le van do em con ta a re -
du ção de 20%, aque la afluên cia que é a pro je ção do
que acon te ceu em ju nho, o pior caso dos úl ti mos 71
anos, che ga ría mos, no fi nal do pe río do seco, com
cer ca de 4,3% dos re ser va tó ri os, que é um nú me ro li -
ge i ra men te in fe ri or ao mí ni mo de se gu ran ça es ta be -
le ci do de 5%.

Então, a ques tão da Re gião Nor des te está mais
em cima da ris ca. Não acha mos que seja o caso de
me xer no pro gra ma de ra ci o na men to nes te mo men to.
Acha mos que de ve mos ava li ar o an da men to des te
pro gra ma, para po der ob ser var se me di das adi ci o na -
is se ri am ne ces sá ri as em re la ção ao Nor des te. Estu -
da ría mos an tes de che gar à ne ces si da de do “apa gão” 
to das as me di das pos sí ve is. Mas, como dis se, a de ci -
são da Câ ma ra foi de man ter o pro gra ma de ra ci o na -
men to tal como es ta be le ci do e fa zer uma re a va li a ção
no fi nal do mês de ju nho.

Para con clu ir, Sr. Pre si den te, a mi nha apre sen -
ta ção, sei que já é do co nhe ci men to de to dos, mas
con si de ro im por tan te men ci o nar al gu mas mu dan ças
que fo ram fe i tas na le gis la ção. Não te mos ne nhum
pro ble ma em in tro du zir aper fe i ço a men tos na le gis la -
ção, por que de cor rem, en fim, de ma ni fes ta ções da
so ci e da de, de su ges tões que são tra zi das ao Go ver -
no, de cor rem, tam bém, des ta re a ção ex tre ma men te
fa vo rá vel da so ci e da de. 

Lem bro que, quan do esse pro gra ma foi es ta be -
le ci do, não ti nha ain da a re a ção da so ci e da de, que se
mos trou ex tre ma men te fa vo rá vel pos te ri or men te.
Por tan to, per mi tiu-se, e o Pre si den te da Re pú bli ca
de ci diu en tão, in tro du zir es sas mu dan ças, que são
mu dan ças que fun ci o nam to das na di re ção de me lho -
rar o pro gra ma para o con su mi dor. A pri me i ra foi a de
es ta be le cer que os con su mi do res de até 100 qui lo -
watts/hora/mês não es ta ri am su je i tos a cor te, mas se 
man tém o bô nus. A se gun da, foi es ta be le cer que só
ha ve ria o pa ga men to da ta ri fa adi ci o nal se o con su mi -
dor não cum pris se a sua meta, ou seja, di fe ren te men -
te da si tu a ção an te ri or, e, por úl ti mo, se es ta be le ceu
que na pri me i ra ocor rên cia de um des cum pri men to
da meta, ao in vés de o con su mi dor já es tar su je i to a
cor te, ele re ce be rá um avi so, uma no ti fi ca ção para
que te nha mais uma opor tu ni da de de cor ri gir o seu
con su mo e cum prir a sua meta. 

Sr. Pre si den te, eram es sas as ob ser va ções ini -
ci a is que eu que ria fa zer e me co lo co à dis po si ção
para a fase dos de ba tes.

O SR. PRESIDENTE (José Alen car) – A Pre si -
dên cia agra de ce a apre sen ta ção fe i ta pelo Mi nis tro
Pe dro Pa ren te.

O SR.PEDRO SIMON – Sr. Pre si den te, uma
ques tão de or dem. 

O SR. PRESIDENTE (José Alen car)- V. Exª está 
pe din do a pa la vra pela or dem, Se na dor?

O SR. PEDRO SIMON – Sim.

O SR. PRESIDENTE (José Alen car) – Con ce do
a pa la vra a V. Exª, pela or dem.

O SR. PEDRO SIMON  – Eu pe di ria, se fos se
pos sí vel, que fos se dis tri bu í da para os mem bros da
Co mis são a có pia dos dois de po i men tos que fo ram
fe i tos por es cri to. Acho que isso se ria mu i to útil para
to dos nós, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (José Alen car) – O Se na -
dor Pe dro Si mon pede có pia das ex po si ções que fo -
ram fe i tas. Na tu ral men te, po de mos pe dir à Ta qui gra -
fia da Casa, ten do em vis ta que elas fo ram gra va das,
que re ti re uma có pia para V. Exª.

Con ce do a pa la vra ao emi nen te De pu ta do Fer -
nan do Fer ro, pri me i ro ora dor ins cri to.

O SR. FERNANDO FERRO – Sr. Pre si den te da
Co mis são Mis ta, De pu ta do Cam bra ia, se nho res pa -
les tran tes, é evi den te que mu i tas das in for ma ções
aqui tra zi das já são do nos so co nhe ci men to. Cre io
que se faz im por tan te es ta be le cer, per ma nen te men -
te, um ca nal de li ga ção en tre es ses da dos e esta Co -
mis são. Qu e ria, en tão, fa zer uma su ges tão e um pe di -
do aos Mi nis tros José Jor ge e Pe dro Pa ren te, para
que for ne ces sem, se ma nal men te, a evo lu ção do ra ci -
o na men to de ener gia pra ti ca do pela so ci e da de.

O Mi nis tro Pe dro Pa ren te fa lou que hou ve uma
re du ção de 6% no con su mo; na úl ti ma se ma na de
maio, de 12%, e eu gos ta ria de sa ber: por clas se de
con su mo, como foi essa eco no mia de ener gia? Inte -
res sa-me sa ber quem de fato está con tri bu in do com
esse pla no. Se for pos sí vel di zer-me isso ago ra, eu
agra de ce ria, por que sus pe i to que essa par ce la de sa -
cri fí cio está sen do fe i ta prin ci pal men te pe los con su -
mi do res re si den ci a is, que a in dús tria, o co mér cio e os
gran des con su mi do res ain da não par ti ci pam dis so
com a de vi da ur gên cia.

Os con su mi do res re si den ci a is re pre sen tam um
pou co mais de ¼, em mé dia, do con su mo na ci o nal e
é im por tan te que eles não se jam tão sa cri fi ca dos
quan to o res tan te dos con su mi do res, prin ci pal men te
os ener go in ten si vos e os gran des con su mi do res in -
dus tri a is. Esse é um es for ço que tem que ser co bra do



e acho que isso faz par te da jus te za do sa cri fí cio que
é im pos to ao povo bra si le i ro.

Gos ta ria de ob ter, tam bém, es cla re ci men tos do
Mi nis tro José Jor ge a res pe i to de como, efe ti va men te, 
fi cou a ques tão do ris co cam bi al: a Pe tro bras é que vai 
ar car, ou seja, o Te sou ro é que vai ar car com esse ris -
co cam bi al? Qu a is são as con di ções que es tão co lo -
ca das?

Vou ali nha var ou tras per gun tas: quan to ao pro -
gra ma de con ser va ção de ener gia a que V. Exª se re -
fe riu, qua is são as me di das des se pla no? É im por tan -
te lem brar que está em vo ta ção, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos, um pro je to de lei que vai ao en con tro des sa
pre o cu pa ção. Se não me en ga no, está agen da da
para ama nhã a vo ta ção de um pro je to de lei que traz
su ges tões in te res san te a res pe i to. Espe ro que ele
seja vo ta do ama nhã.

Gos ta ria de per gun tar ao Mi nis tro Pe dro Pa ren -
te e ao Mi nis tro José Jor ge, a que al tu ra des sa cri se V. 
Exªs fo ram in for ma dos da imi nên cia da ne ces si da de
de ra ci o na men to e da si tu a ção caó ti ca do se tor elé tri -
co bra si le i ro? O Pre si den te da Re pú bli ca nos con fi -
den ci ou pu bli ca men te, há cer ca de três se ma nas, que 
Sua Exce lên cia tam bém ha via sido pego de sur pre sa. 
Por tan to, quan do, efe ti va men te, a equi pe do Go ver no
to mou co nhe ci men to des sa cri se? 

Gos ta ria tam bém de aler tá-lo para uma si tu a -
ção que con si de ro das mais gra ves. Re fi ro-me às mi -
cro em pre sas, ten do em vis ta que elas se cons ti tu em
em um uni ver so im pres si o nan te de so bre vi vên cia,
prin ci pal men te as exis ten tes na Re gião Nor des te e
na pe ri fe ria das gran des ci da des, às qua is fun ci o nam
nas pró pri as re si dên ci as. Acre di to que es sas mi cro -
em pre sas se rão du ra men te pe na li za das com as me -
di das apli ca das para os con su mi do res re si den ci a is,
aliás, elas se rão mais pe na li za das do que as gran des
em pre sas, já que es sas mi cro em pre sas são fon tes de 
so bre vi vên cia de mu i ta gen te, e, por es ta rem fun ci o -
nan do em re si dên ci as, es ta rão su je i tas a uti li za rem
so men te de ter mi na da car ga. Pen so que isso ca u sa rá
enor mes trans tor nos na vida des sas pes so as. São
téc ni cos, ma ni cu ras, en fim, há uma in fi ni da de de mi -
cro em pre sas que se rão en qua dra dos como con su mi -
do res re si den ci a is e, con se qüen te men te se rão du ra -
men te pu ni dos ten do em vis ta a po lí ti ca pro pos ta pelo 
Go ver no. 

Aliás, so li ci ta ria que fos se fle xi bi li za do, por in ter -
mé dio de al gum me ca nis mo, que es ses pe que nos
em pre sá ri os fos sem re co nhe ci dos como tal, sen do
tra ta dos di fe ren te men te dos con su mi do res re si den ci -
a is. Caso con trá rio, eles pa ga rão um pe sa do ônus, in -

jus to até, já que eles so bre vi vem às cus tas des se tipo
de ati vi da de. 

No que diz res pe i to à Re gião Nor des te – acho
que é o qua dro mais dra má ti co –, além da eco no mia
de ener gia, soma-se a ela a ques tão da seca e o seu
agra va men to na Re gião. O re ser va tó rio equi va len te
está ope ran do na es ca la 4,3. Nós nun ca ope ra mos
nes sa es ca la, por tan to, não sa be mos as con se qüên -
ci as de se ope rar nes ses ní ve is para os ge ra do res e
para as tur bi nas. Gos ta ria de sa ber se o Go ver no já
dis põe de uma ava li a ção téc ni ca so bre as con di ções
de ope ra ção da Usi na, por exem plo, de So bra di nho,
com o re ser va tó rio ope ran do nes se ní vel. Isso pode
tra zer con se qüên ci as de sas tro sas para os equi pa -
men tos e da nos ir re ver sí ve is para os equi pa men tos.
Te ria o Go ver no ga ran tia de fa bri can te ou al gum es tu -
do que per mi ta ope rar nes sa con di ção? Até por que
há in for ma ções, que já cir cu lam no se tor, e su ges tões 
para se in ver ter o vo lu me mor to. Caso isso ocor ra, re -
al men te a si tu a ção está pró xi ma do caos, o que po de -
rá ge rar uma si tu a ção ex tre ma men te dra má ti ca para
es sas em pre sas.

Sr. Pre si den te, eu fi ca ria por aqui nas per gun tas
e ques ti o na men tos que faço.

O SR. PRESIDENTE (José Alen car) – Com a
pa la vra o Mi nis tro José Jor ge.

O SR. JOSÉ JORGE – Res pon de rei a al gu mas
per gun tas ape nas.

Na se ma na pas sa da, em re la ção à ques tão do
ris co cam bi al do gás bo li vi a no, – deve ter sa í do no
Diá rio Ofi ci al de on tem –, di vul ga mos uma Por ta ria
con jun ta, do Mi nis té rio da Fa zen da e do Mi nis té rio
das Mi nas e Ener gia, que equa ci o na essa ques tão. 

Na ver da de, o pro ble ma se co lo ca da se guin te
for ma: o gás, que é ad qui ri do em dó lar – anu al men te
há um au men to do pre ço da ener gia – va ria di a ri a -
men te. Por tan to, como o ge ra dor de ener gia com pra
gás e ven de ener gia, ocor ria o se guin te: com pra va-se 
o gás por um pre ço, que va ri a va di a ri a men te ou tri -
mes tral men te de acor do com o que fos se fe i to, mas
que va ri a va com o dó lar, e só de po is de um ano é que
esse dó lar era re pas sa do para o pre ço do ge ra dor.
Então, do pon to de vis ta da di fe ren ça do pre ço do dó -
lar do ano não ha via pro ble ma, por que se o dó lar fos -
se dois e pas sas se para qua tro, en tra ri am os qua tro.
O pro ble ma exis tia exa ta men te no fi nan ci a men to da -
que la par te do dó lar que va ri ou du ran te o ano. 

Essa é uma ques tão que foi dis cu ti da du ran te
mu i to tem po, ter mi nou se che gan do a um acor do, que 
foi o que a por ta ria es pe ci fi cou, no qual a Pe tro bras
vai fi nan ci ar, não vai ab sor ver esse cus to, vai fi nan ci -



ar a di fe ren ça para mais ou para me nos do dó lar, por -
que o dó lar tam bém pode va ri ar para mais ou para
me nos – atu al men te está va ri an do para mais, mas
pode va ri ar para me nos. Ela vai fi nan ci ar essa par ce la 
anu al e de po is re pas sar para o pre ço do ano se guin te
para a ge ra do ra. E a ge ra do ra, en tão, vai de pen der do 
VN que ela ti ver com a dis tri bu i do ra.

O SR. FERNANDO FERRO – Jus ta men te in clu -
ir o gás na PPE do pe tró leo, não é, Mi nis tro?

O SR. JOSÉ JORGE – Não, não é na PPE. É um 
sis te ma pa re ci do, mas tem al gu ma di fe ren ça em re la -
ção à PPE.

Em re la ção à con ser va ção de ener gia, na ver -
da de o Mi nis té rio já tem um pro gra ma cha ma do Pro -
cel, que, em de ter mi na das épo cas, tra ba lha com mu i -
ta efi cá cia e é mu i to efi ci en te, tem mu i to pres tí gio no
Mi nis té rio, de po is ou tras épo cas ele tem me nos, ago -
ra es pe ro que te nha mais pres tí gio, uma épo ca que
ele re al men te pos sa en fren tar a ques tão da con ser -
va ção, exa ta men te ba se a do na apro va ção des se Pro -
je to, que está na Câ ma ra, já está cir cu lan do aqui no
Con gres so há 11 anos. O Mi nis té rio tem tra ba lha do
nes ses úl ti mos 90 dias, des de que es tou lá, no sen ti -
do de apro vá-lo, e apa ren te men te va mos apro vá-lo
esta se ma na, que ser vi rá de base para que o Pro cel
pos sa ser re a fir ma do como um pro gra ma mu i to im -
por tan te.

Essa ques tão atu al men te, con jun tu ral, vai aju -
dar, mas aju da em par te, por que na ver da de ago ra
ela tira uma par te do con for to, que não é a idéia. A
idéia, por trás da con ser va ção de ener gia, não é di mi -
nu ir o con for to, pelo con trá rio, é man ten do o mes mo
ní vel de con for to com um ní vel de con su mo de ener -
gia me nor.

Essa data da cri se pos so dar a mi nha par te. Na
ver da de, as su mi o Mi nis té rio no dia 13, mas acon te -
ceu uma sé rie de pro ble mas, in clu si ve a ques tão da
P-36, no dia 15; en con trei o De pu ta do Ga be i ra em
Ma caé, pas sa mos uns dois dias em Ma caé, e so men -
te no dia 20 as su mi. Des de aque le dia, quan do ve ri fi -
quei as cur vas do re ser va tó rio das Re giões Su des te e 
Nor des te que vi que ha via uma si tu a ção de ex tre ma
gra vi da de.

Cri a mos dois gru pos: um para ela bo rar um pla -
no de ra ci o na li za ção de ofer ta e de man da, que lan ça -
mos num pro gra ma de te le vi são na ci o nal, na rede na -
ci o nal, uma se ma na de po is ou duas se ma nas de po is
e, ao mes mo tem po, ela bo ra mos um pla no de ra ci o -
na men to para que quan do hou ves se so li ci ta ção nós
já ti vés se mos um pla no ela bo ra do.

No dia 26 de abril, re ce be mos um ofí cio da ONS
so li ci tan do um ra ci o na men to de 15%, que de po is foi,
se não me en ga no, no dia 2 de maio foi au men tan do
para 20%. Con vo ca mos en tão o CNPE no dia 8 de
maio, para que fos se fe i ta a re u nião no sen ti do de
apro var o pla no de ra ci o na men to. Re ce bi até uns te le -
fo ne mas do De pu ta do Ale lu ia tam bém, lem bro que S.
Exª li ga va para mim so bre essa ques tão, e con vo ca -
mos no dia 8 de maio. No dia 10 de maio fi ze mos uma
re u nião com o Pre si den te da Re pú bli ca para que
criás se mos a Câ ma ra de Ges tão e to más se mos
aque las me di das. Daí em di an te já hou ve uma eco no -
mia de ener gia subs tan ci al.

Des de que es ti ve na te le vi são ex pli can do a si tu -
a ção e so li ci tan do a co la bo ra ção, mes mo an tes da
ques tão do ra ci o na men to pro pri a men te dito, já aí – te -
nho os da dos aqui – hou ve uma di mi nu i ção da de -
man da du ran te o mês de maio.

Pas sa ria a pa la vra ao Pre si den te.

O SR. FERNANDO FERRO  – Sr. Pre si den te,
peço a pa la vra.

O SR. PRESIDENTE (José Alen car) – Pois não,
De pu ta do.

O SR. FERNANDO FERRO – Pelo que pude en -
ten der, o Mi nis tro to mou co nhe ci men to da si tu a ção
no mês de mar ço, em vin te de mar ço?

O SR. JOSÉ JORGE – Não, mar ço foi o mês
que as su mi, no dia 20.

O SR. FERNANDO FERRO – Então... o fato é
que esse re la tó rio de ONS já era de co nhe ci men to no
fi nal de fe ve re i ro, iní cio de mar ço, esse re la tó rio de
15% do cor te.

O SR. JOSÉ JORGE – Não, o re la tó rio pe din do
cor te é do dia 26 de abril.

O SR. FERNANDO FERRO – Pos so di zer-lhe,
Mi nis tro, que sa bia des sa in for ma ção em mar ço. Pode 
pa re cer até vi den te, mas eu ti nha essa in for ma ção no
se tor no mês de mar ço.

O SR. JOSÉ JORGE – V. Exª ti nha a in for ma ção 
de que os re ser va tó ri os es ta vam em uma si tu a ção
crí ti ca, como es ti ve ram tam bém no ano pas sa do.

O SR. FERNANDO FERRO  – Não era uma si tu -
a ção crí ti ca, mas a de que o cor te era de 15%.

O SR. JOSÉ JORGE – O ONS tra ba lhou até o
dia 26 de abril com 3 hi pó te ses: 5%, 10% e 15%. O
Pre si den te do ONS está aí e pode con fir mar que tra -
ba lhou com 5%, 10% e 15%. 

O SR. FERNANDO FERRO  – Te nho as in for ma -
ções.



O SR. JOSÉ JORGE – Não é esse o do cu men -
to?

O SR. FERNANDO FERRO – Estou que ren do
di zer que essa si tu a ção re ve la que o Go ver no, re al -
men te, des con si de rou ou não ou viu os téc ni cos da
área. O aler ta já vi nha de an tes. No fi nal de fe ve re i ro ou 
no co me ço de mar ço, já tí nha mos essa in for ma ção no
se tor. Infe liz men te, não hou ve qual quer pre pa ra ção ou
pre ca u ção em re la ção ao qua dro que se es ta va anun -
ci an do. Di fe ren te men te, em ou tros mo men tos de ra ci o -
na men to hou ve uma an te ci pa ção e fo ram to ma das al -
gu mas me di das que um qua dro des ses exi ge.

Gos ta ria de fa zer-lhe al gu mas in da ga ções, Mi -
nis tro José Jor ge. Te nho in for ma ções de que o Pre si -
den te da ANP, Da vid Zylbers ztajn, im pe diu a ado ção
da me di da so bre ris co cam bi al de gás. Que pro ble ma
hou ve com a Agên cia Na ci o nal de Pe tró leo? Hou ve
uma di ver gên cia para to mar-se a de fi ni ção? Qual é a
or dem de di ver gên cia e qual o pro ble ma com a Agên -
cia Na ci o nal de Pe tró leo que tem a ca pa ci da de e o
po der po lí ti co de im pe dir o acor do? O que hou ve?

O SR. JOSÉ JORGE – Na re a li da de, a por ta ria
já foi fe i ta; ele não a im pe diu. Como a Agên cia Na ci o -
nal de Pe tró leo é en car re ga da tam bém da ques tão do 
gás, que está den tro de sua área de dis tri bu i ção, o Dr.
Da vid Zylbers ztajn, como qual quer ou tro di re tor de
agên cia na área de ener gia elé tri ca, na área da água,
foi ou vi do so bre a ques tão do gás. Evi den te men te, deu 
sua opi nião, as sim como Pre si den te da Pe tro bras, os
in ves ti do res e o Mi nis té rio o fi ze ram. Enfim, to dos de -
ram sua opi nião e, no fim, foi ela bo ra da uma por ta ria
que leva em con ta a opi nião de to dos, mas não aten de
to dos. Em ne nhum mo men to, S. Exª a im pe diu. A pro va 
ma i or é a que a por ta ria já foi pu bli ca da, já está no Diá -
rio Ofi ci al, e já está sen do exe cu ta da.

O SR. PRESIDENTE (José Alen car) – Con ce do
a pa la vra ao Mi nis tro Pe dro Pa ren te.

O SR. PEDRO PARENTE – Sr. De pu ta do, so bre
a pri me i ra ques tão, a re du ção por clas se de con su mo, 
não te nho um dado pre ci so, um dado quan ti ta ti vo
para for ne cer-lhe. Pos so di zer que, qua li ta ti va men te,
a nos sa ava li a ção diz res pe i to a re si dên ci as e se tor
pú bli co. Quer di zer, no mês de maio, em nos sa ava li a -
ção – com pro me to-me a en vi ar à Co mis são a ava li a -
ção de ta lha da – hou ve re du ção do con su mo nas re si -
dên ci as e no se tor pú bli co. De fato, a in dús tria e o co -
mér cio só co me ça ram a en trar no ra ci o na men to, por
obri ga ção le gal, a par tir do dia 1º de ju nho. Então, a
ava li a ção é a de que a re du ção de con su mo, ocor ri da
no mês de maio, foi ba si ca men te nas re si dên ci as e no 
se tor pú bli co. É cla ro que hou ve ou tras me di das

como, por exem plo, a re du ção de out do ors. Qu an to a 
isso, in fe liz men te, hou ve li mi na res sus pen den do.
Mas, en fim, há ou tras me di das. Atri bu í mos, ba si ca -
men te, sem po der pre ci sar-lhe a in for ma ção por não
dis por dos da dos ago ra – pe di rei ao ope ra dor do sis -
te ma que re pas se es sas in for ma ções – , às re si dên ci -
as e ao se tor pú bli co.

Não en ten di, ain da, como as mi cro em pre sas
es ta ri am pre ju di ca das, De pu ta do. O li mi te das em pre -
sas co mer ci a is tam bém é de 20%. Ago ra, com até du -
zen tos qui lo watts/hora por mês não pa gam qual quer
so bre ta xa. V. Exª es ta ria fa lan do, even tu al men te, em
não ha ver o pe di do de cor te para quem não atin gir os
20%. Se de i xás se mos de qua li fi cá-las como re si dên -
ci as e pas sás se mos a qua li fi cá-las como co mér cio,
tam bém es ta ri am su je i tas ao cor te de 20%. Pe di ria
para V. Exª, se pu der, de ta lhar o pro ble ma: que diga
exa ta men te o que está acon te cen do, onde po de rão fi -
car pre ju di ca das. Com pro me te mo-nos a ana li sar.
Não en ten di, na per gun ta, como fi ca ri am pre ju di ca -
das sen do clas si fi ca das como re si dên cia. Então pe di -
ria ao se nhor que se pu des se...

O SR. FERNANDO FERRO – Os con su mi do res
re si den ci a is es tão sen do os mais atin gi dos pe las me -
di das de con ten ção e pe las me di das de pu ni ção su -
ge ri das. No caso, mu i tas des sas re si dên ci as, na ver -
da de, não são só re si dên ci as, são re si dên ci as e em -
pre sas. De ver-se-ia fa zer al gum tipo de fle xi bi li za ção
para que es sas pes so as pu des sem, evi den te men te a
par tir de um com pro van te jun to às con ces si o ná ri as,
ates tar a sua con di ção não ape nas de con su mi dor re -
si den ci al, mas tam bém de so bre vi vên cia e de co mér -
cio que têm, para que pu des sem ser con si de ra dos
numa si tu a ção di fe ren ci a da, por que evi den te men te
há um tra ta men to di fe ren ci a do en tre con su mi do res
re si den ci a is e con su mi do res in dus tri a is, em pre sá ri os. 
Há um tra ta men to di fe ren ci a do. O que es tou su ge rin -
do é que se leve em con ta es sas pes so as nes sa con -
di ção para que pos sam ser ou vi das e tra ta das com
essa ca rac te rís ti ca que têm de não ape nas con su mi -
do res, mas tam bém de ge ra do res de em pre go e de
ren da e um seg men to im por tan te na eco no mia des te
país, na in for ma li da de da eco no mia des te País. 

O SR. PEDRO PARENTE  – De pu ta do, va mos
en tão ana li sar. De po is po de mos con ver sar para o se -
nhor en ten der me lhor onde está o pro ble ma es pe cí fi -
co para po der mos dar um tra ta men to. 

Fi nal men te, so bre a ques tão das ava li a ções téc -
ni cas so bre o fun ci o na men to, prin ci pal men te no Nor -
des te, a 5%. O que te mos é o pa re cer dos ór gãos téc -
ni cos do Go ver no de que isto se ria pos sí vel, não que



este pa re cer seja fe i to sem, di ga mos, um ní vel mí ni -
mo de pre o cu pa ção di zen do que é uma ope ra ção que 
não foi fe i ta an tes, mas acha mos que é pos sí vel. É
cla ro que não va mos es tar es pe ran do acon te cer os
pro ble mas para de po is even tu al men te to mar uma ou -
tra pro vi dên cia; va mos es tar acom pa nhan do isto per -
ma nen te men te. Então a in for ma ção que te mos, e não 
sou um es pe ci a lis ta do se tor, é de que é pos sí vel,
este é o mí ni mo ne ces sá rio como mí ni mo de se gu -
ran ça no caso dos re ser va tó ri os do Nor des te. E no
caso dos re ser va tó ri os do Sul e Su des te, 10%.

O SR. FERNANDO FERRO – Nes te caso que o
se nhor está ci tan do, é a Ele tro brás que está for ne -
cen do esta in for ma ção, é o ONS?

O SR. PEDRO PARENTE – Te nho essa in for -
ma ção, um pa re cer, não é um pa re cer es cri to, mas a
opi nião do ONS.

O SR. FERNANDO FERRO – E em re la ção ao
Nor des te, aos pro je tos de ir ri ga ção. Esses 5% de re -
ser va tó rio, o que im pli cam nos pro gra mas de ir ri ga -
ção? Por que as in for ma ções que te mos é que isso
po de rá afe tar de for ma di re ta es ses em pre en di men -
tos da área de ir ri ga ção, prin ci pal men te do semi-ári do 
do São Fran cis co, na re gião de Pe tro li na, na que le re -
gião do mé dio e sub mé dio São Fran cis co. Quer di zer,
5% de re ser va tó rio, o que acar re tam aos pro gra mas
de ir ri ga ção da Re gião Nor des te?

O SR. PEDRO PARENTE – Bom, De pu ta do.
Fico de ven do, com pro me to-me a tra zer a in for ma ção
por que não sei.

O SR. FERNANDO FERRO – Está bem.
Sr. Pre si den te, fiz uma per gun ta: a par tir de

quan do o Mi nis tro Pe dro Pa ren te to mou co nhe ci men -
to da cri se?

O SR. PEDRO PARENTE – De pu ta do, ti nha en -
ten di do que o Mi nis tro José Jor ge ti nha res pon di do à
ques tão. Até o fi nal do ano pas sa do, a ava li a ção que
tí nha mos era de que, em fun ção das chu vas in clu si ve
ocor ri das até de zem bro, te ría mos a pos si bi li da de de
ter o ano de 2001, mes mo con si de ran do um au men to
de car ga me lhor do que o ano an te ri or, o ano 2000. 

O que se viu nos me ses se guin tes foi, a par tir de 
ja ne i ro, a ocor rên cia de chu vas mu i to aba i xo da pre vi -
são. Essas in for ma ções eram pe ri o di ca men te pas sa -
das na tu ral men te pelo ór gão téc ni co, pelo Mi nis té rio
das Mi nas e Ener gia, mas sem pre com a ob ser va ção
de que era um qua dro que po de ria ser re ver ti do nos
me ses se guin tes. 

A si tu a ção só fi cou cla ra de que po de ría mos ter
um ra ci o na men to e não um pro ces so de ra ci o na li za -
ção a par tir das da tas in for ma das pelo Mi nis tro José

Jor ge. Até ja ne i ro ou fe ve re i ro, já ha via in for ma ções
de in su fi ciên cia de chu vas, mas até aque le mo men to
as hi pó te ses que se tra ba lha vam era: 1 – se ne ces sá -
rio, po de ria ser re sol vi do com um pro ces so de ra ci o -
na li za ção; e 2 – ain da as sim era pos sí vel – de pen den -
do da fluên cia de chu vas nos me ses se guin tes – que
essa po si ção pu des se ser re ver ti da. 

Então essa era a in for ma ção que tí nha mos, e o
res tan te da his tó ria o se nhor ou viu do Mi nis tro José
Jor ge.

O SR. FERNANDO FERRO – Sr. Pre si den te, te -
nho em mãos um re la tó rio, de de zem bro de 2000, as -
si na do pelo Mi nis tro Pe dro Pa ren te que diz que os re -
ser va tó ri os es tão se exa u rin do sis te ma ti ca men te e as 
ra zões para tan to po dem ser atri bu í das à ca rên cia de
in ves ti men tos na ex pan são de no vas hi dre lé tri cas e
de uma base ter me lé tri ca ade qua da para as se gu rar o 
su pri men to de ener gia quan do da ocor rên cia de pe -
río dos de hi dra u li ci da de sig ni fi ca ti va men te des fa vo -
rá ve is que de fato acon te ce ram. Quer di zer, o re la tó rio 
do Con se lho Na ci o nal de Po lí ti ca Ener gé ti ca já pre via
isso em de zem bro e foi as si na do por vá ri os Mi nis tros:
Pe dro Ma lan, Pe dro Pa ren te, to dos eles as si na ram.

O SR. PEDRO PARENTE – Não, não está.

O SR. FERNANDO FERRO – Está, o seu nome
está aqui.

O SR. PEDRO PARENTE – Não. Leia, por fa vor,
De pu ta do, o que está es cri to em cima.

O SR. FERNANDO FERRO – Com po si ção do
Con se lho Na ci o nal de Po lí ti ca Ener gé ti ca. Ple ná rio. E
o re la tó rio é o re la tó rio do Con se lho Na ci o nal de Po lí -
ti ca Ener gé ti ca. E o se nhor é um dos mem bros des se
Con se lho.

O SR. PEDRO PARENTE – Esse re la tó rio não
foi le va do ao Con se lho, De pu ta do. Eu não as si nei
esse re la tó rio. O se nhor, por fa vor, veja...

O SR. FERNANDO FERRO – Então peça para
ti rar o nome do se nhor, por que isso aqui com pro me te
a sua po si ção. O se nhor, como Mi nis tro, é sig na tá rio.
Aqui está o seu nome; o se nhor está cons tan do como
ela bo ra dor des se re la tó rio. Então, o que pos so fa zer?
Ou o Go ver no não lê os re la tó ri os que faz ou põe os
no mes dos Mi nis tros, in de vi da men te, para que eles
se jam com pro me ti dos com esse tipo de co i sa. É la -
men tá vel, Sr. Mi nis tro. 

O SR. PEDRO PARENTE – Não, la men tá vel é o
se nhor di zer que as si nei uma co i sa que não as si nei.

O SR. FERNANDO FERRO – Está es cri to aqui.
Sr. Pre si den te, en ca mi nhei ao Mi nis té rio das Mi nas e
Ener gia um re que ri men to pe din do o do cu men to so -



bre po lí ti ca ener gé ti ca do Go ver no. Foi pela Câ ma ra,
a Mesa da Câ ma ra en ca mi nhou o meu re que ri men to
e me foi de vol vi do este re la tó rio aqui, do Mi nis té rio
das Mi nas e Ener gia. Então, este é um do cu men to ofi -
ci al do Go ver no, e V. Exª cons ta como mem bro dis to
aqui. O que es tou di zen do é que essa si tu a ção... De
fato, sin to que é uma si tu a ção cons tran ge do ra, mas
re ve la cla ra men te o de sen con tro, a de sin for ma ção e
a de sa ten ção de V. Exªs em re la ção à po lí ti ca ener gé -
ti ca.

Tra ta ram mu i to bem da par te fi nan ce i ra do Go -
ver no e es que ce ram a po lí ti ca ener gé ti ca. Está aí. É
isso que es tou di zen do.

O SR. PRESIDENTE (José Alen car) – Emi nen te 
De pu ta do Fer nan do Fer ro, está mu i to pro ve i to sa a
par ti ci pa ção de V. Exª. Devo pon de rar, to da via, que há 
vá ri os De pu ta dos e Se na do res ins cri tos. O que fica
ab so lu ta men te cada vez mais evi den te para a so ci e -
da de bra si le i ra é que o Bra sil é re al men te um País
que pri ma pela im pre vi dên cia. A im pre vi dên cia está
até na Pre vi dên cia. A pró pria Pre vi dên cia está so fren -
do de im pre vi dên cia há mu i tos anos. Esse é um fato.

Mas, re pe tin do aqui lo que tive opor tu ni da de de
co lo car no iní cio des ses tra ba lhos, gos ta ria que apro -
ve i tás se mos para ten tar aju dar o Go ver no a mi ni mi -
zar as con se qüên ci as des se pro ble ma que está aí e
que se avi zi nha cada vez mais gra ve, ten do em vis ta
as pers pec ti vas. É cla ro que além de ser um País im -
pre vi den te, o Bra sil é tam bém o País dos des per dí ci -
os. Espe ro, en tão, com o en ga ja men to da so ci e da de
bra si le i ra nes se pro ble ma, que co me ce mos a ado tar
uma pos tu ra me nos im pre vi den te e de me nos des per -
dí cio tam bém.

É por isso que pen so que os tra ba lhos des ta Co -
mis são po de rão ser mu i to úte is para que o Go ver no
con si ga en con trar uma so lu ção para ame ni zar, para
mi ni mi zar as con se qüên ci as, as ma ze las des se pro -
ble ma que está aí.

Assim, se V. Exª me per mi te, gos ta ria que fôs se -
mos mais ob je ti vos da qui para a fren te, até por que to -
dos de se jam par ti ci par. Então, como se gun do ora dor
ins cri to, con ce do a pa la vra ao emi nen te De pu ta do
Fer nan do Ga be i ra.

O SR. FERNANDO FERRO – Sr. Pre si den te, V.
Exª me per mi te fa zer uma con si de ra ção fi nal? Con -
cor do com a pre o cu pa ção de V. Exª. Não há aqui, da
nos sa par te, ne nhum in te res se, ne nhum opor tu nis mo 
po lí ti co nes sa cri se que se aba te so bre a Na ção. Te -
mos que dis cu tir de for ma con jun ta. Ago ra, o que que -
ro di zer é que não po de mos es que cer as res pon sa bi -
li da des, o ônus e o bô nus de exer cer o po der e te mos

que co brar. É meu pa pel. Con tri bu í mos, na Co mis são
de Mi nas e Ener gia, com tex tos e do cu men tos aler -
tan do so bre o pro ble ma. Não hou ve só crí ti cas. Nes se 
sen ti do, con cor do que V. Exª te nha essa pre o cu pa -
ção, mas a nos sa pre o cu pa ção é tam bém cons tru ti va, 
o que não im pe de que se ja mos crí ti cos nas nos sas
aná li ses e ob ser va ções do tra ba lho que fa ze mos.

O SR. PRESIDENTE (José Alen car) – De pu ta -
do Fer nan do Fer ro, tudo bem. Antes de fa zer as mi -
nhas con si de ra ções, co lo quei que a par ti ci pa ção de
V. Exª es ta va sen do al ta men te pro ve i to sa, só que pre -
ci sa mos re al men te ga nhar tem po. Então, se me per -
mi te, pas so a pa la vra ao emi nen te De pu ta do Fer nan -
do Ga be i ra.

O SR. FERNANDO GABEIRA – Sr. Pre si den te,
Srs. Mi nis tros, Sr. Re la tor, evi den te men te que to dos
te mos a in ten ção de con tri bu ir – até com o Go ver no –
mas com uma vi são crí ti ca, uma vez que o pró prio
San cho Pan ça con tri bu ía com Dom Qu i xo te quan do
ele di zia “olha, mes tre, olha o que o Sr. está di zen do!”
Então, a mi nha vi são crí ti ca, na ver da de, será para
mos trar ao Go ver no o que ele fez de er ra do e como
ele po de ria en con trar um ca mi nho, na mi nha opi nião.
Digo na mi nha opi nião, por que te mos que ser mo des -
tos, pois essa cri se trans cen de a nos sa ca pa ci da de. 

O pro ble ma cen tral do Go ver no, in clu si ve a crí ti -
ca não se di ri ge ao Mi nis tro Pe dro Pa ren te nem ao Mi -
nis tro José Jor ge, quem en con trei no Rio de Ja ne i ro
no Con gres so Inter na ci o nal de AIDS, e ain da não sa -
bia que essa si tu a ção dra má ti ca iria cair nas suas
mãos.

Hou ve um erro bá si co na con du ção que deve
ser im pu ta do ao Pre si den te da Re pú bli ca: a não-de fi -
ni ção de par te do Go ver no se iria in ti mi dar a po pu la -
ção ou atraí-la e se ir ma nar com ela. Então, hou ve
uma su ces são de pro mes sas de cas ti go, que, aos
pou cos, es tão sen do le van ta das, mas que mos tram
que a po pu la ção foi mu i to mais ma du ra que o Go ver -
no, por que ela mos trou, na prá ti ca, que o ca mi nho era 
ir ma nar com o es for ço da po pu la ção e não in ti mi dá-la. 
É cla ro que mes mo do pon to de vis ta po lí ti co mais
clás si co, do pon to de vis ta ma qui a vé li co, nun ca vi um
go ver no que gos te de fa zer mal aos pou qui nhos. A
ori en ta ção é sem pre se fa zer o mal de uma só vez. No 
en tan to, o Go ver no Fer nan do Hen ri que se per deu
tan to nes se pro ces so, que es co lheu a in ti mi da ção e
es co lheu fa zer o mal aos pou cos. 

A ou tra crí ti ca que faço se di ri ge, tam bém, ao
Pre si den te da Re pú bli ca. Por in crí vel que pa re ça, Sua 
Exce lên cia re sol veu se fe char nes se pro ces so. Cri ou
uma câ ma ra que de ve ria es tar ar ti cu la da com ou tros



pro ces sos. Por exem plo, cri ou-se uma câ ma ra em
São Pa u lo, for ma da pela Fi esp, pe los Sin di ca tos, mas 
que não foi atra í da pelo Go ver no, o Go ver no não a re -
ce beu. Isso foi um erro fun da men tal. Se exa mi nar -
mos, den tro do Go ver no, ve ri fi ca re mos que ele tam -
bém se iso lou. O Go ver no foi in ca paz de tra zer para a
câ ma ra, o Mi nis té rio do Meio Ambi en te, que po dia
con tri bu ir; foi in ca paz de tra zer o Mi nis té rio da De fe -
sa, que tem um pa pel fun da men tal do pon to de vis ta
lo gís ti co, caso che gue mos ao apa gão. Na ver da de, a
pró pria câ ma ra do Go ver no, do pon to de vis ta do Go -
ver no e dos seus re cur sos, é in com ple ta.

Por tan to, o pri me i ro as pec to que te mos que pe -
dir ao Go ver no – e te mos pe di do ao lon go do tem po –
é que ces se a in ti mi da ção. Que ele com pre en da que
se re la ci o nar de uma ma ne i ra ade qua da com a po pu -
la ção tra rá re sul ta dos mu i to me lho res. 

O se gun do pe di do a fa zer, que tam bém é im por -
tan te, é uma crí ti ca, é que ele rom pa o seu iso la men -
to, que ele com pre en da de uma vez por to das que ele
está di an te de uma ques tão que trans cen de a ca pa ci -
da de de um gru po de pes so as fe cha das numa câ ma -
ra. Ele tem que se abrir para a so ci e da de. E o Go ver -
no não fez isso. O Pre si den te da Re pú bli ca não as su -
miu essa li de ran ça. Ago ra, Sua Exce lên cia as su miu a
li de ran ça da co mu ni ca ção, que ti nha co me ti do uma
sé rie de er ros. Esta era ou tra co i sa que eu não per ce -
bia: a co mu ni ca ção do Go ver no não es ta va pre sen te
na câ ma ra como de ve ria es tar, se não não te ri am sido
co me ti dos es ses er ros que fo ram co me ti dos. 

Então, essa su ces são de er ros, de po is do erro
es tra té gi co de nos le var ao ra ci o na men to, é qua se im -
per doá vel, mas te mos um ca mi nho pela fren te. 

Gos ta ria de fa zer uma sé rie de per gun tas que,
de uma cer ta ma ne i ra, es tru tu ram a mi nha crí ti ca. A
pri me i ra de las é a se guin te: quan do a câ ma ra se re u -
niu e de ci diu que iria cri ar uma so bre ta ri fa ou iria au -
men tar as ta ri fas, que iria dar um bô nus às pes so as
que eco no mi zas sem, não hou ve um cál cu lo de quan -
to se ria – evi den te men te, se ria im pos sí vel cal cu lar
quan to se ria o di nhe i ro ar re ca da do com a so bre ta ri fa
e quan to se ria o di nhe i ro gas to nos bô nus...No en tan -
to, para mi nha per ple xi da de e por ca u sa das la cu nas
do pró prio Go ver no, as sis to na te le vi são a um dos di -
re to res da Light di zer o se guin te: “Que bom para nós!
Va mos per der de um lado, mas va mos ga nhar de ou -
tro”. Por que a ta ri fa foi au men ta da, por que o Go ver no
não de fi niu cla ra men te para a po pu la ção que qual -
quer di nhe i ro ex tra que sair des se pro ces so tem que
vol tar para o con su mi dor e não para as em pre sas dis -
tri bu i do ras.

Não há sen ti do ne nhum em se cri ar um pro ces -
so de trans fe rên cia de ren da da po pu la ção para as
em pre sas dis tri bu i do ras, que não são he ro í nas nes sa 
his tó ria. São tão ou mais cul pa das que to dos os ou -
tros. Mas elas não me re ci am, não de vem me re cer ne -
nhum pro ces so de trans fe rên cia. 

Cre io que isso tem que fi car mais cla ro. Pode ser 
que te nha ha vi do uma bre cha de co mu ni ca ção; pode
ser que a im pren sa não te nha es cla re ci do to tal men te, 
mas é pre ci so fi car cla ro que todo o di nhe i ro ex ce den -
te do au men to de ta ri fa, nes se con tex to de ra ci o na -
men to, deve vol tar para o con su mi dor, para a me lho -
ria da si tu a ção do con su mi dor, por que ele vai trans -
cen der aos bô nus. Mu i to di fi cil men te, al guém, nes se
con tex to, hoje, no Bra sil, vai eco no mi zar ener gia pen -
san do em mais R$1 ou R$2 de bô nus, em bo ra isso
pos sa acon te cer, mas a pre vi são é a de que haja mais 
di nhe i ro da so bre ta ri fa do que di nhe i ro para se pa gar
em bô nus. 

A se gun da per gun ta – e é im por tan te que fi que
de fi ni do tam bém: o Go ver no, no en con tro do Pa lá cio
do Pla nal to, de po is de mu i tos pro tes tos, dis se que
não iria atro pe lar o Có di go do Con su mi dor. O Go ver -
no se com pro me teu a fa zer isso. No en tan to, ao re -
con si de rar a sua me di da de fa zer cor tes, ele con ti nua
atro pe lan do o Có di go do Con su mi dor, por que os cor -
tes não po dem ser fe i tos nem da ma ne i ra bran da que
foi anun ci a da ago ra. Os cor tes te ri am que pas sar por
um pro ces so de ava li a ção, por um tipo de jul ga men to.
O con su mi dor não pode ser lan ça do ao Có di go ape -
nas por que ele re ce beu um avi so e, no mês se guin te,
ele não con se guiu es ta be le cer a cota que o Go ver no
quer. O Go ver no pro me teu, mas ain da não ma te ri a li -
zou ade qua da men te o seu res pe i to ao Có di go do
Con su mi dor. 

O ter ce i ro pon to que eu que ria per gun tar é qual
será a po lí ti ca cla ra do Go ver no em re la ção às em pre -
sas que pro du zem usan do mu i ta ener gia, es pe ci fi ca -
men te no caso do alu mí nio. Exis tem ex pe riên ci as em
ou tros pa í ses em que as fá bri cas de alu mí nio fo ram
fe cha das nes se pe río do. Exis tem ou tras ex pe riên ci as
em que os cor tes são mais in ten sos para elas. Então,
eu me per gun to: essa ener gia é sub ven ci o na da? Tem
sen ti do, hoje, o Bra sil pa gar sub ven ção à in dús tria de
alu mí nio, no mo men to em que to dos nós es ta mos pa -
gan do uma taxa ex tra pela ele tri ci da de mais con su mi -
da? Não tem! Era pre ci so ha ver uma po lí ti ca mu i to
mais cla ra. Uma pe que na co o pe ra ti va de cos tu re i ras,
por exem plo, que tra ba lha o dia in te i ro vai ter que eco -
no mi zar às ve zes de mi tin do. É pre ci so ha ver uma po -
lí ti ca para elas e ou tra para es sas em pre sas que con -



so mem mu i ta ener gia – al gu ma des sa ener gia sub -
ven ci o na da pelo Go ver no. 

Não está cla ro isso, e o Go ver no tem que es cla -
re cer qual é a po lí ti ca. Ou tro pon to que é pre ci so es -
cla re cer: o Go ver no está se pre pa ran do para o apa -
gão? O Mi nis tro Pa ren te dis se: “Exis te uma pos si bi li -
da de. Se as chu vas acon te ce rem...” 

Ou tra per gun ta que que ro fa zer: como é que o
Go ver no che gou à pre vi são de 70% nos seus cál cu -
los? Exis tem oito pa í ses que fa zem pre vi sões me te o -
ro ló gi cas. Nos sa di plo ma cia já con ta tou to dos os oito,
já pe diu um pa re cer de to dos os ou tros pa í ses es pe ci -
a li za dos so bre qual é a evo lu ção das chu vas que te re -
mos nes se pe río do. Não sei des se pas so. Se não to -
mou, su gi ro que tome o pas so, por que não po de mos
di zer se as chu vas se rão de 70% na mé dia. 

Te mos que sa ber qual é a con ju ga ção das pre vi -
sões, mes mo ad mi tin do que es sas pre vi sões se jam
ina de qua das para um pe río do tão lon go, mas, ain da
as sim, o Bra sil tem que fa zer esse es for ço. Bus car os
sete pa í ses do mun do que mais tra ba lham nes se
cam po. 

Su po nha mos que a pre vi são não dê cer to. O
Go ver no está se pre pa ran do para o apa gão? Te nho
dú vi das quan to a essa ques tão. O Go ver no fez al gum
tra ba lho de im por ta ção de ge ra do res, como o Pro fes -
sor Ildo Sa u er está pro pon do? Não fi ze mos ne nhum
es for ço es pe cí fi co de im por ta ção de ge ra do res, que
po de ri am, no fu tu ro, ser vir como co-ge ra ção, como
está co lo ca do aqui. O Go ver no não o fez. O Go ver no
tra ba lhou efe ti va men te. Além de tro car lâm pa das e de 
re du zir o con su mo pú bli co, ele tra ba lhou efe ti va men te 
nos pon tos de con ser va ção que po de ria ter tra ba lha -
do? O Pro fes sor Sa u er pro põe tro car 10 mi lhões de
lâm pa das de va por de mer cú rio por lâm pa das de va -
por de só dio, o que da ria uma re du ção de 550 qui lo -
watts, que é mu i ta co i sa, gas tan do-se 1 bi lhão. Mas
esse é um tipo de ele tri ci da de que po de mos pro du zir
aqui e ago ra. Aqui e ago ra, re a li zan do es sas tro cas.
Quer di zer, exis tem uma sé rie de su ges tões que vão
e vem e nós não po de mos co lo cá-las na Câ ma ra, por -
que a Câ ma ra, até este mo men to, ex ce to al gu mas
au diên ci as que o Mi nis tro Pe dro Pa ren te con ce deu e
as en tre vis tas que ele con ce deu, ela con ti nua fe cha -
da para o País. Os gran des te mas não fo ram co lo ca -
dos para ela e eu acho que isso é uma he si ta ção des -
ne ces sá ria. O Go ver no fi cou, no meu en ten der, um
pou co tí mi do por que ele co me teu um gran de erro. E
ao co me ter um gran de erro, ele se fe chou. Ele não
per ce beu que a so ci e da de es ta va si na li zan do para
ele: Olha, co me teu um erro, tudo bem, mas va mos

adi an te. Adi an te nós va mos ver as res pon sa bi li da des. 
Va mos fa zer al gu ma co i sa jun tos. E o Go ver no não
está dis pos to. O pro ces so, as cam pa nhas na TV, o
Go ver no ja ma is con vi dou to dos os di re to res de te le vi -
são para per gun tar qual a con tri bu i ção que a te le vi -
são bra si le i ra po dia dar nes te ins tan te. O Go ver no
não con vi dou os ar tis tas para per gun tar. A pri me i ra
me di da foi, des cul pem-me a ex pres são, uma me di da
ina de qua da, por que to dos os cir cos e par ques de di -
ver sões fo ram cor ta dos na que le mo men to. O Go ver -
no não com pre en deu a di men são po lí ti ca da ques tão.
Quer di zer, os ato res, os cir cos po de ri am ser os ma i o -
res ali a dos no pro ces so de ra ci o na men to. Não era
esse o ca mi nho. Não era esse o ca mi nho. 

Então é ne ces sá rio, nes te mo men to, se abrir
para com pre en der que não es ta mos ape nas di an te
de ques tões téc ni cas, que, no meu en ten der, não es -
tão ain da res pon di das ade qua da men te, mas es ta -
mos di an te de ques tões po lí ti cas das qua is o Go ver no 
se ape que nou. O Go ver no se en co lheu di an te da cri -
se, o que pode ain da ser re cu pe ra do. Exis tem ca mi -
nhos para que ocor ra essa re cu pe ra ção. Até acho que 
ele está se re cu pe ran do nos úl ti mos dias. Qu an do o
Pre si den te da Re pú bli ca dis se que não que ria uma
que da de bra ço com a so ci e da de bra si le i ra, ele es ta -
va fa lan do algo sé rio. Mas quan do se che ga ao pon to
de di zer isso é por que a que da-de-bra ço já está se
avi zi nhan do no ho ri zon te. Qu an do, na ver da de, ele já
po dia es tar har mo ni za do com a so ci e da de bra si le i ra
des de o prin cí pio da cri se.

Então que ro co lo car, evi den te men te já sei que
ou tros es tão ins cri tos, te re mos ou tras per gun tas, es -
sas po si ções na mesa e pro por aqui um pac to na ci o -
nal. Essa Câ ma ra tem que ser ape nas a Câ ma ra dela. 
Te mos que ter um pac to na ci o nal com o Con gres so e
com a Câ ma ra de São Pa u lo, cri ar um or ga nis mo ma i -
or para es sas ques tões pos sam ser dis cu ti das, com
todo o res pe i to pela au to no mia do Go ver no. Mas os
se nho res de vem ter a hu mil da de de sair do Pa lá cio do 
Pla nal to, do lu gar que foi des ti na do para os se nho res,
e en con trar num lu gar onde a Câ ma ra, fe i ta em São
Pa u lo, e ou tros se to res do Bra sil que que i ram dis cu tir,
mais o Con gres so bra si le i ro, es te ja mos jun tos num
gran de fó rum que faça pelo me nos uma re u nião de
quin ze em quin ze dias, de mês em mês para ava li ar -
mos a si tu a ção e to mar mos de ci sões con jun tas, res -
pe i ta da a au to no mia do Go ver no que foi ele i to com
vo tos po pu la res in con tes tá ve is e tem a res pon sa bi li -
da de de to mar as de ci sões.

O SR. – Sr. Pre si den te, pela or dem. Sr. Pre si -
den te, pela or dem.



O SR. PRESIDENTE ( ) – Tem V. Exª a pa la vra
pela or dem.

O SR.  – Sr. Pre si den te, eu gos ta ria de sa ber
quan tos Par la men ta res es tão ins cri tos aí?

O SR. PRESIDENTE ( ) – Tre ze.

O SR.     – Tre ze. Então, Sr. Pre si den te, eu gos ta -
ria de fa zer uma su ges tão pela or dem para que V. Exª
pu des se es ta be le cer um tem po, por que acre di to que
é gran de o in te res se nos Par la men ta res em fa zer pelo 
me nos uma per gun ta, já que essa opor tu ni da de é
rara de es tar mos com o Mi nis tro das Mi nas e Ener gia
e com o Mi nis tro Pe dro Pa ren te.

O SR. PRESIDENTE (José Alen car) – Sim, de
acor do com o Re gi men to cada Par la men tar tem cin co 
mi nu tos. A Pre si dên cia tem sido re al men te bas tan te
ge ne ro sa, mas é por que as duas in ter ven ções fo ram
mu i to ri cas e es pe ro que to dos com pre en do que o
apro ve i ta men to foi bom, mas to dos te rão a opor tu ni -
da de.

Qu e ro pas sar a pa la vra, ago ra, para o Mi nis tro
José Jor ge, para co me çar a res pos ta às co lo ca ções
fe i tas pelo De pu ta do Fer na do Ga be i ra.

O SR.  JOSÉ JORGE – Na re a li da de, acho que
o De pu ta do Fer nan do Ga be i ra co lo cou al gu mas idéi -
as mu i to in te res san tes. Nós to dos sa be mos que essa
ques tão...

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Sr. Pre si den te,
pela or dem. Pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (José Alen car) – Pela or -
dem, tem V. Exª a pa la vra.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Sr. Pre si den te,
que ro apre sen tar uma pro pos ta. As per gun tas se rão
re pe ti ti vas. Mu i tas de las se gui rão mais ou me nos a
mes ma li nha. Pro po nho, en tão, que to dos os Par la -
men ta res fa las sem e, no fi nal, os Mi nis tros Pe dro Pa -
ren te e José Jor ge res pon de ri am as per gun tas. A res -
pos ta se ria em blo co. Con si de ro esse pro ce di men to
mu i to mais ra ci o nal do que fa zer esse ping-pong.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA – Sr. Pre si den te,
fa ça mos blo cos. Não há sen ti do tam bém em to dos os
Par la men ta res se pro nun ci a rem em se qüên cia. Su gi -
ro que se ja mos di vi di dos em gru pos de qua tro.

O SR. PRESIDENTE (José Alen car) – De fato,
há mu i ta pro ce dên cia nes sas ob ser va ções. Só pen so
que não há que ser de qua tro em qua tro, por que os
Mi nis tros te rão o cu i da do de ano tar e de po is res pon -
de rão a to dos.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA – Se guin do a su -
ges tão de V. Exª, Sr. Pre si den te, de i xa de ser um de -

ba te, por que a res pos ta do Mi nis tro pode ge rar uma
nova per gun ta, um novo es cla re ci men to. 

O SR. PRESIDENTE (José Alen car) – Mas
como nin guém vai se re ti rar, o de ba te po de rá acon te -
cer. 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA – Mas te mos que
sus ci tar, Sr. Pre si den te, o de ba te. Sen do as sim, de
qua tro em qua tro se ria mais ra zoá vel, com cer te za. 

O SR. PRESIDENTE (José Alen car) – Há um
ora dor na tri bu na. 

O SR. FERNANDO GABEIRA – O me lhor, Sr.
Pre si den te, se ria con ce der três mi nu tos a cada Par la -
men tar, com a pos si bi li da de de uma ré pli ca de um ou
dois mi nu tos, por que se não não ha ve rá de ba te e, em
não ha ven do de ba te... Não é que o Go ver no que i ra a
pos si bi li da de... (ina u dí vel, fora do mi cro fo ne) ...não
es ta mos aqui in ves ti gan do nada de es pe ci al, mas o
de ba te nes se caso é rico, re pre sen ta a pos si bi li da de
de avan çar mos. Se o Go ver no mo no lo gar pura e sim -
ples men te, não avan ça re mos. O Go ver no já está mo -
no lo gan do há al gum tem po.

O SR. PRESIDENTE (José Alen car) – Aten ção,
por fa vor. 

A pro pos ta do emi nen te De pu ta do Ino cên cio de
Oli ve i ra é mu i to boa para esta re u nião. Os Mi nis tros
tam bém de se jam co nhe cer o que pen sa cada um dos
Par la men ta res aqui pre sen tes. Ain da que pos sa pre -
ju di car o de ba te, va mos fa zer o pos sí vel, e o pos sí vel
será isso. Pen so que to dos apro va ram e não é pre ci so 
nem co lo car em vo ta ção.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA – Pro tes to.
O SR. PRESIDENTE (José Alen car) – Então va -

mos ten tar qua tro. (Pa u sa)
Mas como so mos 12, va mos fa zer gru pos de

seis, que é o meio-ter mo. (Pa u sa)
Pron to, já hou ve até quem qui ses se se ins cre -

ver, o Se na dor Se bas tião Ro cha.
O SR. FERNANDO GABEIRA – Só peço, en tão, 

que a me di da não re tro a ja à mi nha per gun ta.
O SR. PRESIDENTE (José Alen car) – Então o

li mi te é de cin co mi nu tos. Não pos so re du zir, por que
isso é re gi men tal.

O SR. JOSÉ FOGAÇA  – Mes mo para quem for
mu i to bem, Sr. Pre si den te? Mes mo para quem ti ver
um gran de de sem pe nho?

O SR. PRESIDENTE (José Alen car) – V. Exª,
por exem plo, tal vez te nha o be ne plá ci to da Casa
pela...

O SR. JOSÉ FOGAÇA – Não sei nem quem são 
os ins cri tos. Ape nas gos ta ria que...



O SR. PRESIDENTE (José Alen car) – Con ce do
a pa la vra ao Mi nis tro José Jor ge.

O SR. JOSÉ JORGE – Tam bém para co la bo rar
com a agi li da de e como a per gun ta do De pu ta do Fer -
nan do Ga be i ra en vol ve ba si ca men te a ques tão po lí ti -
ca do Co mi tê, pe di ria que o Mi nis tro Pe dro Pa ren te,
que é o Pre si den te do Co mi tê, a res pon des se. Após
S. Exª, se o De pu ta do ain da qui ser, tam bém pos so
me ma ni fes tar.

O SR. FERNANDO GABEIRA – Per fe i to.
O SR. PRESIDENTE (José Alen car) – Con ce do

a pa la vra ao Mi nis tro Pe dro Pa ren te.
O SR. PEDRO PARENTE – Sr. Pre si den te, só

para es cla re cer, eu pe di ria que cons tas se que não
as si nei tal re la tó rio, por que acho que não fi cou cla ro
esse pon to. É só uma ob ser va ção para não ha ver dú -
vi da com re la ção a esse tema que me pa re ce mu i to
im por tan te. 

O De pu ta do Fer nan do Ga be i ra faz al guns co -
men tá ri os ini ci a is. S. Exª tem uma ava li a ção de que
hou ve um erro bá si co atri bu í do ao Se nhor Pre si den te
da Re pú bli ca. Essa é uma ques tão de opi nião. Dis cor -
do, mas não é o caso, por que é uma ques tão de opi -
nião. Abor da rei em mi nha res pos ta os pon tos ob je ti -
vos, até para que pos sa mos avan çar nas ques tões.

Qu e ro di zer, Sr. De pu ta do, que não re cu sei ne -
nhu ma re u nião que te nha sido pe di da à Câ ma ra. Re -
a li za mos re u niões com as dis tri bu i do res, com os sin -
di ca tos, com os re pre sen tan tes dos con su mi do res – e 
des sa re u nião saiu a su ges tão de mo di fi ca ção do Có -
di go, que foi aca ta da–, com uma co mis são de Par la -
men ta res da área de sa ú de, cu jas su ges tões tam bém 
fo ram aca ta das. Além des sa úl ti ma, re a li za mos tam -
bém ou tras re u niões com Par la men ta res e com em -
pre sá ri os, in clu si ve das te le co mu ni ca ções; a im pren -
sa tem di vul ga do isso. 

Então, Sr. De pu ta do, sin ce ra men te, digo a V.
Exª: só se eu con se guis se tra ba lhar 30 ho ras por dia.
Eu não con si go. De fato, te mos. Ago ra, a ques tão é
tão pal pi tan te, tão im por tan te, en vol ve tan tas ques -
tões, mexe tan to com a vida das pes so as, que en ten -
do que exis ta essa an gús tia. De nos sa par te, há todo
um de se jo de diá lo go. Nós não te mos o mo no pó lio da
ver da de, não que re mos ter. Qu e re mos agir, nes sa si -
tu a ção, tra ba lhan do, di a lo gan do e usan do o bom sen -
so, mu dan do aqui lo que ti ver que mu dar; não te nho
ne nhu ma pre o cu pa ção em mu dar, se for ne ces sá rio.
Digo a V. Exª: “Não nos fe cha mos”. Se é essa a idéia,
eu la men to.

Ou tra ques tão, Sr. De pu ta do: o Meio Ambi en te
está na Câ ma ra, as sim como o Se cre tá rio de Co mu ni -

ca ção So ci al e o Che fe do Ga bi ne te de Se gu ran ça
Insti tu ci o nal. Tal vez te nha ha vi do fal ta de co mu ni ca -
ção, mas es sas três áre as do Go ver no es tão na Câ ma -
ra, dan do suas su ges tões, sem pre que ne ces sá rio.

E, quan to à ou tra ques tão que V. Exª tam bém
abor dou, to das as ve zes em que con ver sei com a im -
pren sa so bre a ta ri fa adi ci o nal, dis se que esta ti nha
três des ti na ções. Isso está na Me di da Pro vi só ria e foi
dito à im pren sa re i te ra das ve zes. O pri me i ro ob je ti vo
é pa gar o bô nus de quem con su mir mais do que o pre -
vis to, até 100 qui lo watts hora/mês; o se gun do, fa zer
uma pro vi são de 2% para co brir o cus to ad mi nis tra ti -
vo das dis tri bu i do ras com as mu dan ças que elas pre -
ci sam fa zer para adap ta ção do sis te ma; o ter ce i ro, pa -
gar o bô nus dos con su mi do res aci ma de 100 qui lo -
watts hora/mês, se so bra rem re cur sos, quer di zer,
me di an te um ra te io. Ain da as sim, se so bra rem re cur -
sos, esse di nhe i ro não fi ca rá com a dis tri bu i do ra. Ele
vai para o acer to ta ri fá rio se guin te, ou seja, vol ta para
o con su mi dor sob a for ma de re du ção da sua ta ri fa.
De novo: isso foi dito, está na Me di da Pro vi só ria e tal -
vez não te nha me re ci do o des ta que ne ces sá rio dos
ór gãos de im pren sa. Mas essa é a de ci são, que vai,
exa ta men te, na li nha que V. Exª su ge riu. 

Qu an to ao Có di go de De fe sa do Con su mi dor,
nós já fi ze mos as mo di fi ca ções su ge ri das. É mu i to im -
por tan te, De pu ta do, en ten der por que esse cor te é
ne ces sá rio. Nós não es ta mos fa lan do só do pe que no
con su mi dor. Esse pe que no con su mi dor já está li vre
do cor te. Nós es ta mos fa lan do do mé dio e, prin ci pal -
men te, do gran de con su mi dor re si den ci al, que não
tem sen si bi li da de ao pre ço. Esse gran de con su mi dor
re si den ci al vai pa gar qual quer pre ço por sua ener gia
elé tri ca e se, de fato, não hou ver a pos si bi li da de do
cor te, não vai co o pe rar. Assim, con si de ro jus ti ça man -
ter o cor te, por que, se não, não con se gui re mos fa zer
pre va le cer um pro gra ma que tem uma exi gên cia ma i -
or, da qual não con se gui mos fu gir, que é o fato ter mos 
de re du zir a nos sa car ga em 20%. É fun da men tal -
men te ne ces sá rio o cor te dos gran des con su mi do res, 
e a ori en ta ção que está dada para as dis tri bu i do ras é
a de fa zer o cor te na or dem in ver sa do des vio em re la -
ção à meta – des vio ab so lu to, e não re la ti vo, ou seja,
quan to mais um de ter mi na do con su mi dor se des vi ar
da meta, mais ele es ta rá su je i to a cor te, co me çan do
por aque le que mais se des vi ar da meta. Pa re ce-me
uma re gra bas tan te jus ta, que tem esse ob je ti vo de fa -
zer com que to dos eco no mi zem, por que, di fe ren te -
men te do gran de con su mi dor, os con su mi do res mé di -
os são sen sí ve is ao pre ço, e o pe que no já re co nhe ce -
mos que não tem con di ções de re du zir o con su mo. 



Com re la ção aos ele tro in ten si vos, está mu i to
cla ro. Nós dis se mos que é pre ci so cor tar 25% do con -
su mo dos ele tro in ten si vos. Qu an to ao res to da in dús -
tria, são 15% ou 20%. Nes te mo men to, não po de mos
im por um cor te ma i or. O cor te de 25% em re la ção à
sua meta de maio, ju nho e ju lho do ano pas sa do já é
bas tan te subs tan ci al. Ago ra, de fato, é uma ener gia
mu i to mais ba ra ta do que a paga pela in dús tria, pelo
co mér cio e, fun da men tal men te, pe las re si dên ci as,
mas isso não pode ser mo di fi ca do de uma hora para
ou tra, por que eles têm con tra tos. No en tan to, con si -
de ro im por tan te uma re vi são ta ri fá ria, para le var em
con ta um novo qua dro. Essa po lí ti ca foi im por tan te
para atra ir as in dús tri as. Na que le mo men to, era ne -
ces sá rio tra zê-las, por que se não não te ría mos in dús -
tri as de alu mí nio no País. 

Hoje, vi ve mos ou tra si tu a ção em que, num pro -
ces so de re vi são ta ri fá ria, que não é tra ba lho des te
gru po, é pos sí vel re ver a ques tão da es tru tu ra, uma
vez que há sub sí di os cru za dos en tre os di ver sos ti pos 
de con su mi do res.

No Go ver no há um gru po no me a do pela Câ ma -
ra que está tra ba lhan do na pre pa ra ção de um pro gra -
ma de ra ci o na men to do tipo apa gão. Esta mos nos
pre pa ran do para isso e nos sa in ten ção é di vul gar
esse pla no pre vi a men te, mes mo que ele não ve nha a
ser ne ces sá rio, para que a so ci e da de pos sa ava li ar,
dis cu tir, pro por e po der mos en tão che gar a uma li nha
que per mi ta fa zer um pro ces so de na tu re za, se ne -
ces sá rio, pois es ta mos pro cu ran do evi tar, com algo
que seja pre vi a men te co nhe ci do por que não jul ga -
mos não ha ver ne ces si da de de sur pre en der a so ci e -
da de com um pro gra ma como esse.

Era isso, Sr. Pre si den te.
O SR. FERNANDO GABEIRA  – Sr. Pre si den te,

um se gun do para cada res pos ta.
Qu an to a ta ri fa, a in for ma ção que eu ti nha, tal -

vez o Di re tor da Light tam bém não ti ves se, o pró prio
De pu ta do Ale lu ia tam bém não ti nha, no mo men to em
que de fen deu que fos se para o con su mi dor. 

A se gun da ques tão, ati nen te ao Có di go do Con -
su mi dor. O se nhor tem dado qua se uma vi são de Ro -
bin Hood aos cor tes, no sen ti do de cor tar os ri cos.
Mas os cor tes, como es tão de ter mi na dos, não há dis -
tin ção en tre rico e po bre, pois quem pas sar da cota,
for avi sa do e con ti nu ar pas san do da cota vai ser cor -
ta do. 

O SR. PEDRO PARENTE – De pu ta do, há uma
dis tin ção, sim, por que es ta mos di zen do, e esta é uma
re gra es cla re ci da de que tem que ini ci ar por quem
tem um des vio ma i or em ter mos ab so lu tos em re la -

ção à meta. Isso sig ni fi ca di zer que quem vai ser cor -
ta do são os gran des. As dis tri bu i do ras não têm a con -
di ção ope ra ci o nal de cor tar todo mun do. Cla ra men te
es cla re ce di zen do: co me ce por quem mais con so me.

O SR. FERNANDO GABEIRA – Pelo me nos
está cla ro que não vai cor tar de quem con so me, di ga -
mos, 200 qui lo watts, se não vai fi car essa es pa da so -
bre o Có di go do Con su mi dor.

O SR. PRESIDENTE (José Alen car) – Eu só
gos ta ria de di zer, De pu ta do, que so bre es sas ques -
tões pon tu a is e de de ta lhes o Mi nis tro Pe dro Pa ren te,
as sim como o Mi nis tro José Jor ge te rão imen so pra -
zer em re ce ber V. Exª para que V. Exª pos sa le var es -
ses de ta lhes. Do con trá rio, não va mos cum prir tudo
que fi cou apro va do.

O SR. FERNANDO GABEIRA – Só um mi nu ti -
nho. Sa be mos que V. Exª tem pres sa.

O SR. PRESIDENTE (José Alen car) – V. Exª
tem mais um mi nu to.

O SR. FERNANDO GABEIRA – Qu an to à ques -
tão do alu mí nio é pre ci so uma de fi ni ção se o Bra sil vai 
sub ven ci o nar ou não in dús tri as que usam mu i ta ener -
gia. É pre ci so ter uma de fi ni ção po lí ti ca so bre isso.

Fi nal men te, no to can te ao apa gão, é pre ci so
que os se nho res não ca i am no mes mo erro an te ri or.
Qu an do che gar o pla no do apa gão e co me çar a dis -
cu tir com a so ci e da de, vai ha ver esse deus-nos-acu -
da e vão ter que vol tar atrás ra pi da men te. Por que não 
fa zer algo já pac tu a do des de ago ra? É mu i to me lhor.

O SR. PEDRO PARENTE – De pu ta do, é esta
exa ta men te a idéia. Qu an do dis se que va mos di vul -
gar pre vi a men te não é es ta be le cer o pla no, pois até
es pe ra mos não pre ci sar dele. O que es ta mos di zen do 
é que, uma vez ten do esse pla no con clu í do, levá-lo
como con sul ta pú bli ca para essa dis cus são. Te mos,
por tan to, sem pre que lem brar que te mos por trás de
nós uma ne ces si da de de re du zir a car ga em 20%.
Esta é a ques tão e não po de mos nos fur tar a isso. De
fato que re mos fa zer essa dis cus são em re la ção a
esse pla no. Isso foi in for ma do tam bém quan do di vul -
ga mos a co mis são que está pre pa ran do esse pro je to.

O SR. PRESIDENTE (José Alen car) – Te mos
seis Par la men ta res. Con ce do a pa la vra ao emi nen te
De pu ta do José Car los Ale lu ia, por cin co mi nu tos..

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – Os De pu ta -
dos, evi den te men te, es tão acos tu ma dos ao es pa ço
cur to do tem po, dada à dis pu ta do gran de nú me ro de
de pu ta dos pela cena po lí ti ca na Casa. Os Se na do res
te rão mais di fi cul da de. 



Mas vou co me çar por ler a fi na li da de des ta co -
mis são: es tu dar as ca u sas da cri se de abas te ci men to
de ener gia elé tri ca no País, bem como pro por al ter na -
ti vas para o seu equa ci o na men to. Enten do que há
equa ci o na men to de cur to, de mé dio e de lon go pra zo.

Vou co me çar fa lan do das ca u sas e pro cu ran do
in ves ti gá-las. Mu i to foi dito so bre elas. Hoje fi quei mu i -
to sin to ni za do com a ex po si ção do Mi nis tro José Jor -
ge. No co me ço S. Exª ten tou im pu tar toda a res pon sa -
bi li da de a São Pe dro e al guns dis se ram até que São
Pe dro é do PFL. São Pe dro não é do PFL e a res pon -
sa bi li da de não é dele e nem do PFL iso la da men te,
mas do PFL na me di da em que par ti ci pa do Go ver no.
É res pon sa bi li da de do Go ver no, ou dos Go ver nos,
por que, no pas sa do, os Go ver nos Esta du a is aju da -
ram mu i to nos in ves ti men tos de ener gia elé tri ca. Tan -
to o Go ver no Fe de ral quan to os Go ver nos Esta du a is,
em mé dia, fu gi ram dos in ves ti men tos no Se tor de
Ener gia Elé tri ca.

Qu an to às ca u sas, é pre ci so vol tar à dé ca da de
80. Nis so, o Mi nis tro José Jor ge tem toda ra zão. Des -
de a dé ca da de 80, o mo de lo es ta va fa li do. Não foi por
ou tro mo ti vo que só em 1993, na era Col lor-Ita mar,
ela bo rou-se a Lei Eli seu, que aca bou com a ta ri fa uni -
fi ca da, e o con tri bu in te pa gou, de sub sí di os para o
con su mi dor, 28 bi lhões de dó la res. Na que la épo ca, a
ta ri fa era ba ra ta por que uma par te era paga pelo con -
su mi dor e ou tra pelo con tri bu in te.

Qu an to à ca u sa, é uma só: não fo ram fe i tos os
in ves ti men tos ne ces sá ri os para fu gir do ris co. Vi ve -
mos par te da dé ca da de 80 e toda a dé ca da de 90 na
mira do ris co. Tan to que, em 1987, ti ve mos um ra ci o -
na men to no Nor des te, e a ca u sa foi exa ta men te a
mes ma: fal ta de in ves ti men tos. A usi na de Ita pa ri ca
es ta va atra sa da e não ha via trans mis são su fi ci en te
de Tu cu ruí para a re gião Nor des te; por tan to, o ra ci o -
na men to teve a mes ma ca u sa. Essas ca u sas de cor -
rem da fal ta de pou pan ça pú bli ca ou de ori en ta ção di -
fe ren te para tal pou pan ça. 

O Go ver no to mou uma de ci são po lí ti ca e pre ci -
sa as su mi-la. Essa de ci são teve ris cos e van ta gens.
Foi gra ças à op ção de in clu ir os re cur sos de cor ren tes
da pou pan ça pú bli ca no ajus te fis cal que o Go ver no
con se guiu tra zer a es ta bi li da de eco nô mi ca. Ago ra,
aler tá va mos mu i to: a es ta bi li da de eco nô mi ca sem in -
ves ti men to em in fra-es tru tu ra vai ge rar a es tag na ção
de cor ren te da fal ta de in fra-es tru tu ra. Hoje, de pa ra -
mo-nos com es tran gu la men tos na ener gia elé tri ca,
nas es tra das, nos por tos. Foi uma op ção po lí ti ca. Vi -
ve mos, por tan to, toda a dé ca da de 90 sob a mira do
ra ci o na men to.

Qu an do eu era en ge nhe i ro, na dé ca da de 80,
tra ba lhá va mos com ris cos de 3%. Em me a dos da dé -
ca da de 80, pas sa mos os ris cos to le rá ve is para 5%
de vi do à cha ma da Ces tin, que não era nada mais do
que o con tro le das es ta ta is para os in ves ti men tos. E
co me ça mos a vi ver com ris cos que fo ram apro fun da -
dos, por que, evi den te men te, não hou ve vir tu des para
vi ver com ris cos. Para vi ver com ris cos é ne ces sá rio
ter mais vir tu des do que para en fren tar a má sor te
que ti ve mos ago ra.

O Go ver no, evi den te men te, tem sua res pon sa -
bi li da de e é pre ci so com ba ter as ca u sas: fal ta de in -
ves ti men tos em pro du ção e em trans mis são. As ca u -
sas es tão li ga das ao fato de que as trans mis so ras
sen tem-se de so bri ga das de tudo. A sua obri ga ção é
ape nas ven der o que re ce bem e co brar ta ri fas ra zo a -
vel men te boas gra ças aos con tra tos fe i tos pelo
BNDES, que as se gu ram fór mu las de re a jus tes ma ra -
vi lho sas.

Mi nis tro Pe dro Pa ren te, apóio in te i ra men te o
Pro gra ma. Dis se a V. Exª que acha va in con ve ni en te o
“ta ri fa ço”, vejo com bons olhos a re vi são, mas não
con cor do que se in de ni zem os cus tos ad mi nis tra ti vos
das dis tri bu i do ras, por que a Lei de Con ces sões, Sr.
Mi nis tro, diz que elas ex plo ram o ser vi ço por sua con -
ta e ris co. O ris co de cor re de elas não te rem fe i to bons 
con tra tos de com pra de ener gia, o que le vou à fal ta
dela. Não dá para o Go ver no as su mir o pro ble ma so -
zi nho, Sr. Mi nis tro. As dis tri bu i do ras pre ci sam as su mir 
tam bém.

E o ci da dão não pode as su mir so zi nho. Da ma -
ne i ra como a ques tão está co lo ca da, ape nas o ci da -
dão, a in dús tria, o co mér cio têm pre ju í zo. Quem é res -
pon sá vel por aten der o ci da dão na for ma da Lei que
eu tive a opor tu ni da de de re la tar e fa zer o Subs ti tu ti -
vo, cujo au tor é o Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car -
do so? A Lei diz, cla ra men te: con ta e ris co. Não te mos
de co brir des pe sas de cor ren tes de ra ci o na men to
den tro das em pre sas dis tri bu i do ras de ele tri ci da de.

Sr. Pre si den te, Srs. De pu ta dos, Srs. Se na do res,
as ca u sas são mu i to evi den tes. Nós as re mo ve re mos
atra in do in ves ti men tos. Não te mos pou pan ça pri va da
na ci o nal, ou qua se não te mos. Di fi cil men te ge ra re -
mos pou pan ça pú bli ca su fi ci en te para en fren tar as
ne ces si da des. Pre ci sa mos cri ar am bi en te para in ves -
ti men tos pri va dos in ter na ci o na is e, quan do pos sí vel,
na ci o na is.

Pen so, Sr. Mi nis tro de Mi nas e Ener gia, que a
cur to pra zo pre ci sa mos usar a ha bi li da de, a com pe -
tên cia, a es tru tu ra das em pre sas es ta ta is que não fo -
ram pri va ti za das. Elas têm que Ter o su fi ci en te para



en fren tar as ne ces si da des. Te mos de cri ar um am bi -
en te para in ves ti men tos pri va dos in ter na ci o na is e,
quan do pos sí vel, na ci o na is. 

Sr. Mi nis tro das Mi nas e Ener gia, a cur to pra zo,
te mos de usar a ha bi li da de, a com pe tên cia, a es tru tu -
ra das em pre sas es ta ta is que não fo ram pri va ti za das.
Elas têm de – aliás es tou co lo can do a pos si bi li da de
de que se faça isso no meu subs ti tu ti vo da 2.905 –
pro cu rar ar ti cu lar in ves ti men tos, in cen ti var in ves ti -
men tos, fa zer jo int ven tu res, pro mo ver in ves ti men -
tos não só nas ter me lé tri cas – foi um erro do Go ver no
só in ves tir em ter me lé tri cas –, mas nas pe que nas
cen tra is hi dre lé tri cas. 

Meu pro je to está há um ano no Go ver no, e ain da 
não con se gui mos votá-lo por que o Con gres so e o Go -
ver no não ti ve ram von ta de po lí ti ca para fazê-lo. Há
que se in ves tir nas pe que nas cen tra is, na bi o mas sa,
nas eó li cas.

Sr. Mi nis tro, te mos de re sol ver o pro ble ma de
Angra 3. Não há mais con di ções de ig no rá-lo. Te mos
de tra tar de Belo Mon te. Te mos de equa ci o nar in ves ti -
men tos.

Qu an to ao cur to pra zo, não gos tei da fór mu la fe -
i ta. De ve ri am ter ou vi do mais o pes so al do se tor elé tri -
co; ou viu-se mais o pes so al do se tor de pe tró leo. Fe -
char pos to de ga so li na é apa gão de pos to de ga so li -
na; des li gar cir cu i to elé tri co é to tal men te di fe ren te.
Por tan to, o gran de erro do Go ver no no co me ço foi
esse. Qu an to às ca u sas, elas es tão bem cla ras. O Go -
ver no não de ve ria fu gir, tem de as su mir de fren te e
pro cu rar sa í das. 

Fico pre o cu pa do, Mi nis tro Pe dro Pa ren te, e gos -
ta ria que me des se um pou co de tran qüi li da de com
re la ção às in dús tri as que es tão re to man do a pro du -
ção. Mu i tas in dús tri as es ta vam fe cha das. No meu
Esta do, há uma in dús tria cha ma da Si bra, que es ta va
fe cha da, que foi com pra da pela Vale e que está re to -
man do. É pre ci so ana li sar cada caso. Não pode ha ver
tra ta men to pla no por que, se não, a in dús tria que bra
no meio do tra ba lho. 

Por tan to, o Go ver no tem de me lho rar tam bém a
co mu ni ca ção. Estou com pro ble ma na mi nha casa,
por que faço o pro gra ma de ra ci o na men to, e o Go ver -
no dá uma bo ni fi ca ção que é sem pre lida como ma i or
que a con ce di da. A fa mí lia quer vol tar a con su mir
como an ti ga men te. Não que ro con su mir pre da to ri a -
men te da mes ma for ma que o Go ver no con su miu os
re ser va tó ri os; e não foi so men te nes te ano. Os re ser -
va tó ri os fo ram usa dos pre da to ri a men te du ran te anos
su ces si vos. 

Por tan to, tem o meu apo io o Go ver no e a Opo si -
ção. A Opo si ção está cri ti can do. O Go ver no cres ceu
hoje ao vir nes ta Casa dis cu tir. Estou in te i ra men te afi -
na do com a po si ção da Opo si ção, com a po si ção do
De pu ta do Ga be i ra. Va mos mo bi li zar a so ci e da de e,
se for o caso, va mos cor tar. Mas essa é a úl ti ma sa í da. 
Aliás, é nes se sen ti do que V. Exª tem ca mi nha do com
mu i ta ha bi li da de, indo e vol tan do. Cada vez que o Go -
ver no vol ta, há ga nho. O Go ver no vol ta por que ou viu
a rua.

O SR. PRESIDENTE (José Alen car) – Con ce do
a pa la vra ao emi nen te Se na dor Alber to Sil va.

O SR. ALBERTO SILVA – Sr. Pre si den te, o nos -
so De pu ta do Ale lu ia dis se que, quan do S. Exª era en -
ge nhe i ro, pen sa va de uma for ma. De po is, con ti nu a va
en ge nhe i ro e pen sa va de ou tra for ma. Como tra ba -
lha mos jun tos na Câ ma ra e fi ze mos mu i tas co i sas
jun tos, ima gi nei que S. Exª con ti nu a va en ge nhe i ro.
Ago ra S. Exª con ti nua en ge nhe i ro aqui. 

Ape sar da mi nha ida de, eu sem pre dis se que
não sou um po lí ti co, mas um en ge nhe i ro na po lí ti ca.
E, como tal, apóio as con si de ra ções do meu com pa -
nhe i ro Ale lu ia e as me di das do Go ver no.

Sei que o Mi nis tro Pe dro Pa ren te está fa zen do
um es for ço so bre-hu ma no por que S. Exª não era des -
sa área e, de re pen te, foi bus ca do pela ex pe riên cia,
pelo bom sen so, pela com pe tên cia. O Mi nis tro José
Jor ge foi ar ran ca do da Câ ma ra e de sig na do para a
fun ção por que tam bém é um en ge nhe i ro. 

Esta mos nes ta Co mis são dis pos tos, meu caro
Pre si den te e gran de em pre sá rio, a dar uma con tri bu i -
ção. Pre ten dia fa zer al gu mas per gun tas, mas, como a 
res pos ta será em blo co, pre fi ro pro ce der à con si de ra -
ção pos te ri or.

É pos sí vel, sim, evi tar o ris co que se cor re. O Mi -
nis tro Pe dro Pa ren te fez uma pon de ra ção e o Mi nis tro 
José Jor ge co me çou di zen do: “Esta mos ca mi nhan do
em di re ção ao fim do ano e fal tam qua tro me ses para
no vem bro, uma data pe ri go sa.” Qu an to à re du ção de
con su mo pelo pro gra ma, que tem sido efi ci en te, pa ra -
be ni zo-os, por que con se gui ram al gum re sul ta do ra pi -
da men te e não é fá cil. É di fí cil re a li zar algo a que o
Bra sil não está acos tu ma do. O nos so Pre si den te dis -
se que o Bra sil e até a Pre vi dên cia são im pre vi den tes. 
No en tan to, este País é ágil em en con trar so lu ções.

Mi nis tro Pe dro Pa ren te, pro po rei aos meus com -
pa nhe i ros uma su ges tão para evi tar o ris co que cor re -
mos. A re du ção pode man ter-se pelo apo io da so ci e -
da de. Qu an to a re du ção re pre sen ta re la ti va men te à
par te da hi dro lo gia? Não sei. V. Exª sa be rá. Se hi dro -
lo gia sig ni fi car 70%, a re du ção efe tu a da pela so ci e da -



de é 30%? Se as sim não for, qual é o nú me ro? Para
evi tar o ris co, te nho uma pro pos ta – que fa rei opor tu -
na men te – de acres cen tar à ge ra ção bra si le i ra algo
em tor no de 5 mil me ga watts an tes do fim do ano. Pe -
di rei, nou tra opor tu ni da de, uma au diên cia a V. Exªs
para dis cu tir essa pro pos ta. 

Além dis so, con gra tu lo-me com esta Co mis são,
que per mi te que a so ci e da de, por in ter mé dio do Con -
gres so, se in si ra no pro gra ma e no pro ble ma que é de
to dos nós. Apre sen to o meu apo io, res sal tan do que
sou oti mis ta por de fi ni ção. Sou um en ge nhe i ro ati vis ta 
que não pre ga o de sas tre. Te mos sa í da, como sem -
pre ti ve mos. O Bra sil tem so lu ção, as sim como o seu
Go ver no. Os Mi nis tros pre sen tes de mons tra ram isso.

Pa ra béns e mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (José Alen car) – A Pre si -

dên cia agra de ce a par ti ci pa ção do Se na dor Alber to
Sil va, que foi ob je ti va e mu i to pro ve i to sa.

Con ce do a pa la vra ao emi nen te De pu ta do Mar -
cos Cin tra pelo pra zo de cin co mi nu tos.

O SR. MARCOS CINTRA – Sr. Pre si den te, ten -
ta rei ater-me lo gi ca men te ao pra zo es ti pu la do, até
por que vá ri as per gun tas que eu gos ta ria de fa zer já
fo ram for mu la das.

Sr. Pre si den te e Srs. Mi nis tros, é mu i to im por -
tan te que pos sa mos en ten der as ca u sas da cri se pri -
me i ra men te para não re pe tir mos os er ros. Além dis -
so, a com pre en são das ca u sas da cri se, Mi nis tro Pe -
dro Pa ren te, é mu i to re le van te, para que pos sa mos
bus car as so lu ções. 

Des se modo, não que ro, ab so lu ta men te, fa zer
um pro ces so de caça às bru xas. Não se tra ta de ten -
ta ti va de res pon sa bi li zar um ou ou tro, mas de um en -
ten di men to mais cla ro acer ca dos mo ti vos pe los qua -
is a so ci e da de bra si le i ra está atô ni ta e do que de fato
se pas sou, a fim de evi tar es ses mes mos er ros.

A mi nha pri me i ra in da ga ção – à qual peço uma
res pos ta ab so lu ta men te es cla re ce do ra, para que so -
ci e da de bra si le i ra en ten da – é a se guin te: por que não 
fo ram fe i tos in ves ti men tos ade qua dos para evi tar a
cri se ener gé ti ca? É di fí cil com pre en der e nin guém
ace i ta a jus ti fi ca ti va de que fo ram fa to res cli má ti cos
ale a tó ri os os res pon sá ve is pela cri se. A área ener gé -
ti ca sa bi da men te en vol ve, pri me i ra men te, in ves ti -
men tos fí si cos e pre vi sí ve is bem como pre vi são de
ris cos de con di ções me te o ro ló gi cas ad ver sas. 

Há mo de los ma te má ti cos que ex pli cam a pro ba -
bi li da de de ocor rên cia des ses fe nô me nos me te o ro ló -
gi cos, o que, tra di ci o nal men te, Mi nis tro Pe dro Pa ren -
te, se in cor po ra à pre vi são de ca pa ci da de. Ca pa ci da -
de de ener gia hi dre lé tri ca não é só a ins ta la da e em

con di ções de 100% de es co a men to de águas, mas
tam bém a pre vi são de ris co de que es sas águas não
te nham a va zão ne ces sá ria.

Então, a pri me i ra per gun ta que faço, com mu i ta
cla re za – e é im por tan te que a so ci e da de com pre en -
da para que pos sa co la bo rar – é a se guin te: que le i tu -
ra os Srs. Mi nis tros, a Câ ma ra e o Go ver no fa zem
hoje da fal ta de in ves ti men tos? Por que eles não ocor -
re ram? Assim, não co me te re mos mais os mes mos
er ros.

A se gun da per gun ta que gos ta ria de fa zer, Sr.
Pre si den te, diz res pe i to tam bém a in for ma ções que
jul go fun da men ta is para to dos nós. Qu an to cus ta rá
para a so ci e da de bra si le i ra esta cri se? Esta mos lo gi -
ca men te ten tan do mi ni mi zar os seus im pac tos. Este é 
o ob je ti vo des ta Co mis são: ana li sar as ca u sas e pro -
por so lu ções. Por tan to, per gun to: que ris co nós da so -
ci e da de bra si le i ra es ta re mos en fren tan do em ter mos
de per da de PIB, de de sem pre go, de cri se cam bi al e
até da re to ma da do pro ces so in fla ci o ná rio? 

Ou vi mos di zer aqui que a pri o ri da de à po lí ti ca
de es ta bi li za ção aca bou ge ran do cer to des ca so para
com a po lí ti ca de in ves ti men tos na in fra-es tru tu ra.
Esse fato não aca ba rá ca u san do a per da de todo o
es for ço na bus ca da es ta bi li da de eco nô mi ca e que,
na re a li da de, po de ria até se jus ti fi car por si mes ma?
Não fo mos ca pa zes de en con trar esse equi lí brio?
Não é pos sí vel com pa ti bi li zar mos a es ta bi li da de eco -
nô mi ca com os in ves ti men tos mí ni mos es sen ci a is
para a ma nu ten ção do fun ci o na men to da eco no mia
bra si le i ra?

Per gun to se há es ti ma ti vas no Go ver no. A Fun -
da ção Ge tú lio Var gas es ti mou a per da de, no mí ni mo,
1,5% do PIB nes te ano e de 800 mil em pre gos – apro -
xi ma da men te US$1,5 bi lhão a mais de dé fi cit co mer -
ci al. Estão cor re tos es ses nú me ros? Que ba li za men to 
nós, so ci e da de bra si le i ra, de ve mos ter para co la bo rar 
com a so lu ção des sa cri se?

Uma ter ce i ra in da ga ção, Srs Mi nis tros, diz res -
pe i to à mi ni mi za ção dos efe i tos da cri se ener gé ti ca.
Sem dú vi da al gu ma, isso im pli ca rá po lí ti cas que pre -
ju di ca rão vá ri os se to res da eco no mia bra si le i ra, mas
é obri ga ção do Go ver no ten tar mi ni mi zar es ses efe i -
tos, o so fri men to e o im pac to em ter mos de de sem -
pre go e de per da de pro du ção. Que me di das apa ren -
te men te in tu i ti vas e cor re tas po de ri am acar re tar?

Cito, por exem plo, um caso da ques tão da mí dia
ex ter na – que, aliás, já tive a opor tu ni da de até de le -
var es pe ci fi ca men te ao Mi nis tro José Jor ge. É um se -
tor apa ren te men te in tu i ti vo, pois re pre sen ta um con -
su mo su pér fluo. O re fe ri do se tor so freu um cor te de



ener gia elé tri ca não de 15%, de 20%, de 25%, de
30%, de 50%, de 70% ou de 90%, mas de 100%. V.
Exas de cre ta ram a fa lên cia de um se tor e o fe cha men to 
de uma ati vi da de eco nô mi ca. V. Exas es tão pro vo can -
do, por de cre to, por uma de ci são bu ro crá ti ca – quem
sabe –, cen te nas ou mi lha res de em pre gos per di dos.
Não se tra ta mais de um im pac to nem do des con for to
de um ra ci o na men to, mas de per da to tal em ter mos
de ati vi da de eco nô mi ca, de em pre go e até de ex pec -
ta ti va de vida de vá ri as fa mí li as. Per gun to-me: como
se po dem com pa ti bi li zar es ses efe i tos.

Ter mi no, Sr. Pre si den te, li gan do a essa ob ser va -
ção da mí dia ex ter na o fato de que, mu i tas ve zes, a in -
tu i ção nos en ga na e nos leva a fa zer cor tes em de ter -
mi na dos se to res apa ren te men te cor re tos. Por exem -
plo, se, no se tor de alu mí nio, se gas ta mu i ta ener gia,
cor tam-se 30% ou 40% des se pro du to. Se nou tro se -
tor se gas ta mu i to, cor ta-se mais. Assim, con se gue-se 
a re du ção da ener gia elé tri ca. Des se modo, per gun to:
hou ve uma ava li a ção do im pac to eco nô mi co que o
cor te mais ace le ra do nes se de ter mi na do se tor pode
ter no res tan te da eco no mia? As re la ções, as ma tri -
zes in te rin dus tri a is, aliás o le van ta men to fe i to pelo
pró prio IBGE mos tra que mu i tas ve zes um se tor apa -
ren te men te ino cen te, ten do a sua pro du ti vi da de – ou
a sua pro du ção – cor ta da va mos su por em 20% ou
30% po de rá acar re tar ca rên ci as e es tran gu la men tos
no res tan te da eco no mia mu i to ma i o res do que aque -
les pro je ta dos. Ou seja, há ne ces si da de de não se ir
ape nas pela in tu i ção, e daí per gun to, li gan do a esta
ob ser va ção: qual é a ava li a ção que o Go ver no faz da
pro pos ta do fe ri a dão? O fe ri a dão me pa re ce uma pro -
pos ta ab so lu ta men te ra zoá vel; já foi uti li za da em ou -
tros pa í ses. Por quê? Por que não se in tro du zem dis -
tor ções nas re la ções in te rin dus tri a is. Um fe ri a dão tem 
a ca pa ci da de de fa zer com que o con jun to da eco no -
mia so fra um es ca lo na men to para ba i xo, man ti das as
pro por ções nas re la ções in te rin dus tri a is e, con se -
qüen te men te, po de ria mi ni mi zar o efe i to dis tor ci do
que de ter mi na das me di das in tu i ti vas, po rém equi vo -
ca das, po de ri am ter. Eu in da ga ria, por tan to, se está
sen do con si de ra da essa so lu ção. Re pi to: já foi usa da
no Ja pão, já foi usa da em ou tros pa í ses com um apa -
ren te su ces so e, se gun do in for ma ções que te nho, os
fe ri a dos no Bra sil sig ni fi cam uma eco no mia de 35%
de ener gia na que le dia. É só fa zer uma pe que na ex -
tra po la ção para se cal cu lar o im pac to que essa me di -
da po de ria ter. Por tan to, fica aqui essa in da ga ção
tam bém. As ob ser va ções que fiz, mu i to pon tu a is, em
ter mos da ava li a ção que os se nho res fa zem da cri se
e essa ques tão do fe ri a dão que, me pa re ce, po de rá

ser uma al ter na ti va ra ci o nal – me nos in tu i ti va, po rém
mais ra ci o nal do que sim ples men te se es ta be le ce rem 
cor tes que es tão en tre 15% e 25%, não sei por que
cri té ri os; esse pode ser o cri té rio glo bal, de bus ca de
eco no mia, mas não ne ces sa ri a men te esse pa ta mar
ou esse ín di ce deve ser igual men te dis tri bu í do en tre
to dos os se to res. Po der-se-ia es tar in tro du zin do dis -
tor ção mu i to sé ria no fun ci o na men to do sis te ma eco -
nô mi co com essa me di da.

É isso, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (José Alen car) – A Pre si -
dên cia agra de ce a par ti ci pa ção do emi nen te De pu ta -
do Mar cos Cin tra e pas sa a pa la vra ao emi nen te De -
pu ta do Cle men ti no Co e lho, por cin co mi nu tos.

O SR. CLEMENTINO COELHO – Sr. Pre si den -
te, Srs. De pu ta dos, o Mi nis tro Pe dro Pa ren te fa lou no
mo no pó lio da ver da de. Enten do que nes ta cri se fi cou
com pro va do re al men te que o aço da men to, a ra di ca li -
za ção na ques tão da es ta bi li da de mo ne tá ria re ti rou
jus ta men te do Go ver no... Alguns em Bra sí lia já sa bi -
am que o mo no pó lio da ver da de não es ta va na mão
da equi pe eco nô mi ca, mas, com esse des do bra men -
to da cri se ener gé ti ca, re al men te hoje a po pu la ção
tem a cer te za de que re al men te o Go ver no não tem
mais esse mo no pó lio, não tem mais essa ca pa ci da de, 
e pre ci sa jus ta men te in te ra gir numa so lu ção. 

Eu que ria cha mar a aten ção para o se guin te: a
gra vi da de des sa pre ca ri e da de no pla ne ja men to ener -
gé ti co bra si le i ro sa cri fi ca, pela pri me i ra vez, em um
sé cu lo, a re gião do semi-ári do. Em 100 anos ti ve mos
seca, Mi nis tro, e até hoje a so ci e da de bra si le i ra –
Opo si ção e Go ver no – não re sol veu o pro ble ma, tam -
bém por mi o pia, por ime di a tis mo, por acre di tar que
so men te as me di das re quen ta das, pa li a ti vas (ces ta
bá si ca, car ro-pipa, trans for man do isso na in dús tria da 
seca) se ri am a so lu ção. Essa é a po lí ti ca que a União
tem para o Nor des te, é a hu mi lha ção. Mas pela pri me -
i ra vez em 100 anos essa cri se vem acom pa nha da
pela cri se ener gé ti ca. E aí me pre o cu pa, Se na dor Pa -
u lo Sou to, por que não fal ta rão aque les para di zer que
isso é o fi nal, isso é o se pul ta men to da ir ri ga ção. É a
úni ca al ter na ti va de de sen vol vi men to sus ten tá vel que 
tem o semi-ári do, po vo a do por 22 mi lhões de bra si le i -
ros – o semi-ári do mais po pu lo so do mun do, de ma i or
den si da de de mo grá fi ca –, o semi-ári do de ma i o res
re cur sos hí dri cos em ter mos de ma nan ci a is, se com -
pa rar mos com os semi-ári dos de sen vol vi dos que as
au to ri da des do Go ver no es tão acos tu ma das a vi si tar:
oes te ame ri ca no, Ca li fór nia, Ari zo na, Chi le, Aus trá lia, 
Áfri ca do Sul e Espa nha, que têm me nos água que a
gen te, me nos gen te, mão-de-obra, me nos ho ras de



sol. E es ta mos co lo can do em ris co. Ouço ame a ças a
pro je tos de ir ri ga ção. Se lan ça rem mão da va zão mor -
ta da re pre sa de So bra di nho, ani qui la re mos, pois a ir -
ri ga ção atu al não é mais a da cul tu ra de ro ta ção, da
cul tu ra de ci clo cur to. É a ir ri ga ção de mi cro go te ja -
men to, da uva, do vi nho, da man ga, de cul tu ras per -
ma nen tes. O pró prio sis te ma de ir ri ga ção, im por ta do
de Isra el, em seu prin cí pio, já está in clu í da a ra ci o na li -
da de da água e da ener gia. Não dá mais para ra ci o na -
li zar, até por que a plan ta mor re se não hou ver a de -
man da ade qua da. O Mi nis tro José Jor ge sabe dis so.
O se tor ru ral está sen do con tin gen ci a do, pois ab sor ve 
me nos de 4% da de man da da ma triz da ener gia e
con tri bui com ex por ta ção, con tri bui com em pre gos,
con tri bui com “agro bus si ness”, con tri bui com o or de -
na men to do ho mem no in te ri or do país. A ilu mi na ção
pú bli ca e os pré di os pú bli cos fe de ra is con so mem
mais do que a agri cul tu ra como um todo.

Li a re vis ta Veja des ta se ma na. O úni co seg -
men to que não vai pa rar de cres cer é a agri cul tu ra.
Pro du zi re mos seis mi lhões de to ne la das de grãos.
Por que sa cri fi car o pro du tor ru ral? Não en ten do, se
há os ele tro in ten si vos, con tra tos com mul ti na ci o na is,
por que le var o ônus ao ho mem do in te ri or? Faço uma
sú pli ca: va mos ex cep ci o na li zar a fru ti cul tu ra ir ri ga da,
não pela ques tão da sub je ti vi da de da mar gi na li za ção
do Nor des te, mas por que re pre sen ta uma aber ra ção
ci en tí fi ca e tec no ló gi ca que rer ir con tra o prin cí pio do
mi cro go te ja men to. Na pró pria Ca li fór nia, Mi nis tro Pe -
dro Pa ren te, que lan çou um pla no de ra ci o na men to
de ener gia, o úni co se tor ex cep ci o na li za do foi o da
agri cul tu ra ir ri ga da. E in clu si ve re ce beu au to ri za ção
para con su mir 20% a mais de po tên cia, se hou ver ne -
ces si da de, pois não há mais como ra ci o nar.

O Mi nis tro José Jor ge tem co nhe ci men to de que 
o Go ver na dor de Per nam bu co de cre tou, na sex ta-fe i -
ra pas sa da, es ta do de ca la mi da de pú bli ca em todo o
ser tão do Esta do em ra zão da seca. Exis te am pa ro ju -
rí di co e cons ti tu ci o nal para isso. Pela pri me i ra vez, a
seca aden tra os pe rí me tros ir ri ga dos, jus ta men te pela 
ame a ça na água para ir ri gar a fru ti cul tu ra ou na ener -
gia que de man dam as bom bas. Assim, faço um ou tro
ape lo: que nos Mu ni cí pi os que se en con tram em es ta -
do de ca la mi da de – não é área ur ba na, é área ru ral –
a ati vi da de ru ral seja ex cep ci o na li za da. É o ape lo que
faço em fa vor do se tor ru ral. Te nho cer te za de que é
pos sí vel. Se for mos trans pa ren tes, eqüi ta ti vos e jus -
tos, é pos sí vel não im por con tin gen ci a men to e ne -
nhum des con for to a um se tor que, além de con su mir
pou ca ener gia, pode man ter essa or dem.

Ou tro pon to para o qual gos ta ria de fa zer um
ape lo é o da in dús tria do alu mí nio no Nor des te. O De -
pu ta do Fer nan do Fer ro fez per gun tou e o se nhor dis -
se que se re ser va va o di re i to de de po is co men tar a
res pe i to. Já con ver sa mos com al guns pro fis si o na is do 
se tor, en ge nhe i ros, con sul to res da Chesf, do Ilu mi na.
A úni ca ma ne i ra, Mi nis tro, de evi tar mos in ter rom per a
ir ri ga ção no sub e no mé dio São Fran cis co é o Go ver -
no re ti rar par te dos 1.300Mw con tí nu os que o pólo de
alu mí nio con so me. Por que, nes se qua dran te ago ra,
que vai até no vem bro, o li nhão que nós te mos lá tem
uma ca pa ci da de no mi nal de man dar de 1.000 a 1.300 
me ga watts con tí nu os. Isso cai para 500, 600, 700 me -
ga watts por ca u sa da sa zo na li da de da hi dro lo gia da
ba cia do Tu cu ruí e por ca u sa dos con tra tos que ele
tem com os con su mi do res lo ca is.

O Pólo de Alu mí nio con so me um ter ço da ener -
gia ge ra da por Tu cu ruí. Se nós pe dir mos em pres ta -
dos 600 ou 700 me ga watts ao pólo, va mos con ti nu ar
usan do o li nhão ple no. E o que so bra des ses 600 me -
ga watts con tí nu os é, ba si ca men te, o mes mo que os 2
bi lhões e 900 mi lhões de me tros cú bi cos que que rem
usar da re ser va mor ta para po der ge rar ener gia a fio
d’água. Então, é pre ci so dar essa tran qüi li da de. São
mais ou me nos 150 mil hec ta res ir ri ga dos; é um PIB
agrí co la de R$800 mi lhões; são ex por ta ções de R$80 
mi lhões. É a úni ca al ter na ti va auto-sus ten tá vel des sa
re gião. Não po de mos ge rar mais in se gu ran ça.

Sr. Pre si den te, há al guns di zen do que essa
ener gia sub si di a da que o Pólo de Alu mí nio re ce be,
com con tra tos trans pa ren tes fe i tos, não pode ser ven -
di da no mer ca do spot . Como dis se o De pu ta do Del -
fim Net to, o Go ver no tem que in de ni zar pela pro du -
ção: “Va mos fe char a fá bri ca aqui. Qu an to de i xou de
ex por tar? Qu an to é isso?” É por to ne la da de alu mí nio, 
por que eles não po dem se apro ve i tar des ta cri se, pe -
gar algo sub si di a do de US$18 e ven der a US$300,
por que vai ser mais ren tá vel do que a ati vi da de pro du -
ti va. O que o Go ver no, o que a so ci e da de tem que in -
de ni zar é a pro du ção não-ex por ta da. Eu que ria tam -
bém fa zer esse ape lo.

Na mi nha úl ti ma per gun ta – eu ape nas apro ve i -
tei que há um pe di do de V. Exª de au diên cia para o
pes so al da ir ri ga ção, que eu es pe ro po der agen dar;
há tam bém um pe di do de au diên cia para o Mi nis tro
José Jor ge, para dis cu tir a ques tão da ma triz eó li ca
no Nor des te – eu que ria su ge rir que o Mi nis tro pu des -
se, por meio do Exe cu ti vo, cri ar um pro gra ma emer -
gen ci al de ener gia eó li ca. O pro je to do De pu ta do José 
Car los Ale lu ia é am plo, mu i to gran de, que mexe com
mu i tos in te res ses, e esta Casa sabe que, quan do me -



xe mos com mu i tos in te res ses, a co i sa não anda.
Então, é pre ci so apro ve i tar a opor tu ni da de. Não es ta -
mos que ren do di nhe i ro or ça men tá rio na ener gia eó li -
ca, nós que re mos as con di ções da ener gia as se gu ra -
da, como é para PCH*, como é para ter me lé tri ca.

Qu e ro pe dir algo ao Go ver no, Mi nis tro Pe dro Pa -
ren te e Mi nis tro José Jor ge. Pen so que o Pre si den te já
fez um mea-cul pa, mas nós que re mos sa ber qual vai
ser o nos so mo de lo ener gé ti co, por que já tem gen te di -
zen do na re vis ta Veja, já tem ex-Di re tor do Ban co Cen -
tral di zen do que essa cri se só exis te por que a pri va ti -
za ção não foi ace le ra da, não foi con clu í da. Pen so que,
se ti ves se sido con clu í da, aí é que se ria o apo ca lip se,
es ta ría mos no pior dos mun dos. Só em se anun ci ar,
cri ou-se essa inér cia, essa le tar gia. Então, pre ci sa mos
trans for mar Fur nas, Tu cu ruí, Chesf e Ele tro brás num
re fe ren ci al, como é o BNDES no se tor de in fra-es tru tu -
ra, de in ves ti men to. O se tor pri va do não aten de ria o
em pre sa ri a do na ci o nal nem a de man da por in fra-es -
tru tu ra se não ti vés se mos um BNDES. O mes mo acon -
te ce com o Ban co do Bra sil, um re fe ren ci al de ban co
agrí co la ou re gu la dor das ta xas.

Então, no se tor ener gé ti co bra si le i ro, é pre ci so
ad mi tir que não cabe ne nhum mo de lo, nem ame ri ca -
no, nem in glês. Aqui cabe o nos so mo de lo, que é as -
sen ta do nos rios bra si le i ros, com em pre sas pú bli cas,
com o bra ço es ta tal for te, cha man do a ini ci a ti va pri va -
da para as fon tes com ple men ta res, para a ex pan são,
para as ou tras ma tri zes. Eu pen so que se está pre ci -
san do tran qüi li zar, di zer qual é o mo de lo.

O SR. PRESIDENTE (José Alen car) – De pu ta -
do Cle men ti no Co e lho, peço a V. Exª que con clua.

O SR. CLEMENTINO COELHO – Para con clu ir,
Sr. Pre si den te, se va mos fa zer todo esse es for ço para 
con ti nu ar no mes mo mo de lo, es ta re mos per den do
uma opor tu ni da de de po der mos sair mais bem-es tru -
tu ra dos, so bre tu do numa in fra-es tru tu ra que é a mais
bá si ca e ala van ca do ra de to das as in fra-es tru tu ras
exis ten tes.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (José Alen car) – A Pre si -

dên cia cum pri men ta V. Exª pelo bri lhan te pro nun ci a -
men to que fez. 

Pas so a pa la vra ao emi nen te De pu ta do Aní bal
Go mes.

O SR. ANÍBAL GOMES – Sr. Pre si den te, Srs.
Mi nis tros, gos ta ria de cha mar a aten ção para um fato.
Mu i to se fa lou a res pe i to do pro ble ma gra ve que es ta -
mos vi ven do. Esta mos vi ven do, pra ti ca men te, uma
ca la mi da de, um mo men to de afli ção, um mo men to di -
fí cil para o País. Hoje, tive opor tu ni da de de con ver sar

com al guns téc ni cos da Ele tro brás e de ou tros se to -
res, como tam bém com al guns em pre sá ri os, que en -
ten dem que o Go ver no bra si le i ro ain da está tra tan do
a ques tão ener gé ti ca como se es ti vés se mos vi ven do
um mo men to nor mal. Um exem plo é o PPA hoje for ne -
ci do pela Ele tro brás. 

Os PPAs, hoje, só são for ne ci dos para as pe -
que nas cen tra is hi dre lé tri cas. É uma ver go nha. Te -
mos tur bi nas de 30 me ga watts, de 100 me ga watts
para pron ta en tre ga na Rús sia, na Chi na, nos Esta -
dos Uni dos. Os em pre sá ri os es tão do i dos para que
es sas usi nas en trem em fun ci o na men to. Sa be mos
que elas po de ri am en trar em fun ci o na men to, tran qüi -
la men te, no má xi mo em dez me ses, en quan to as
PCHs e ou tros ti pos de ener gia le va ri am três anos.

Então, per gun ta mos: por que a as ses so ria do
Go ver no está tão len ta des sa ma ne i ra? 

O SR. PRESIDENTE (José Alen car) – Por fa vor,
va mos fa zer si lên cio. Há um ora dor na tri bu na.

O SR. ANÍBAL GOMES – O BNDES, hoje, tra ta
o mo men to como se fos se nor mal. Pega o em pre sá -
rio, mes mo com PPA, com a ga ran tia de com pra de
ener gia, e faz um em prés ti mo nor mal, hi po te can do os 
bens do em pre sá rio, quan do po de ri am ins ti tu ir uma
ga ran tia evo lu ti va, com o pró prio in ves ti men to se ga -
ran tin do. Per gun to: será que o Go ver no vai con ti nu ar
des sa ma ne i ra? Por que o Go ver no não evo lui?

Ouvi pro pos tas de téc ni cos da Ele tro brás de usi -
nas re con di ci o na das que po de ri am en trar em fun ci o -
na men to em qua tro me ses. To dos sa bem que as tur -
bi nas são como tur bi nas de aviões. Tur bi nas re con di -
ci o na das são tur bi nas que du ra ri am vin te anos, sem
pro ble ma. As tur bi nas não te ri am que ser no vas. É so -
bre essa ques tão que gos ta ria de ter uma res pos ta do 
nos so Mi nis tro, agra de cen do-lhe a pre sen ça e o en -
tro sa men to co nos co.

O SR. PRESIDENTE (José Alen car) – A Pre si -
dên cia agra de ce a ob je ti vi da de do emi nen te De pu ta -
do Aní bal Go mes.

Pas so a pa la vra ao Se na dor Pa u lo Har tung. (Pa -
u sa)

Pas so a pa la vra ao ilus tre De pu ta do Arthur Vir -
gí lio.

De po is da apre sen ta ção do De pu ta do Arthur
Vir gí lio, com ple ta re mos os seis no mes e va mos pas -
sar a fa zer uma ava li a ção por par te dos Mi nis tros pre -
sen tes.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO – Sr. Pre si den te,
Srs. Mi nis tros, Srªs e Srs. Par la men ta res, na ver da -
de, fico aquém dos 5 mi nu tos que V. Exª pro di ga li za
nes ta tar de.



Qu e ro di zer que, na mi nha ca be ça, é pre ci so
que haja um diá lo go em sin to nia fina com as in dús tri -
as ele tro in ten si vas. Dis se mu i to bem o Mi nis tro Del fim 
Net to: “Nada que leve à que bra de con tra tos”, mas
que leve a um acor do com per das ace i tá ve is pe las
par tes en vol vi das no co te jo das idéi as, en tre o Go ver -
no e as pró pri as in dús tri as, de modo a se pou par
subs tan ci al men te ener gia a par tir des se acor do, onde 
se gas ta bas tan te in ten si va men te esse fa tor fun da -
men tal para a eco no mia. 

Ou tro dado é lou var a ma tu ri da de da re u nião.
Esse tema é tão im por tan te que, ima gi no, va mos dis -
cu ti-lo por dez anos se gui dos, por que, de re pen te,
acor da mos para a im por tân cia que este deve ter na
agen da do de sen vol vi men to bra si le i ro e as ques tões
ad je ti vas fi ca ram para trás. Ouvi ma ni fes ta ções se re -
nas de to das as par tes. O povo já pas sou para o Con -
gres so que quer – já di zia al guém nes ta Casa que o
Con gres so sem pre aca ba fa zen do o que o povo quer
– que se dis cu ta com ma tu ri da de, sem ele i to ra lis mo,
que se dis cu ta com uma pre o cu pa ção mu i to cla ra de
se fa ze rem to dos os in ven tá ri os de cul pa, de Ca bral
para cá, mas com a pre o cu pa ção de se lan çar um
olho es tra té gi co so bre as so lu ções. O Bra sil, des ta
vez, tem que en con trar a me lhor for mu la ção es tra té -
gi ca para a ques tão da ener gia, o que, de fato, a meu
ver, não im pe di rá o cres ci men to eco nô mi co este ano,
não im pe di rá a meu ver – e faço aqui uma ou sa da co -
lo ca ção – um cres ci men to aci ma do ra zoá vel. Ain da
as sim não oti mi za re mos o cres ci men to eco nô mi co de 
um ano ex cep ci o nal men te bom, pre ci sa men te por que 
en con tra mos esse gar ga lo emer gen ci al da ener gia.

Dis cor dan do de al guns com pa nhe i ros que me -
re cem todo o meu apre ço, o meu ca ri nho, que ro di zer
que uma das pre o cu pa ções que te nho é que não se
apro ve i te este mo men to para des qua li fi car o exi to so
pro gra ma bra si le i ro de de ses ta ti za ções. Se ria o mes -
mo que co brar, na mão in ver sa, o en de u sa men to ao
êxi to re tum ban te do pro gra ma de te le co mu ni ca ções,
a de mo cra ti za ção do aces so aos te le fo nes ce lu la res
e à te le fo nia fixa para am plas ca ma das de bra si le i ros.

Ou tra fa lá cia que se tem co lo ca do, e so bre essa
te nho mu i to pou co a per gun tar em vis ta das co i sas
que fo ram ex pli ca das, é se di zer que a pre o cu pa ção
com a es ta bi li da de fis cal, como se fos se algo su pér -
fluo, como se fos se o brin co da mu lher, e não a par te
mais es sen ci al da ves ti men ta, te ria sido a vilã do epi -
só dio em tela. E digo mais: hoje, na mi nha con vic ção,
as em pre sas es ta ta is de ve ri am tra ba lhar como ca ta li -
sa do ras de in ves ti men tos de par ce ri as, mas não sei
se o mais cor re to para o País é in ves tir mos e in je tar -

mos re cur sos nas em pre sas es ta ta is, até por que a
mi nha ca be ça fir me men te é no sen ti do da pri va ti za -
ção dos ser vi ços de ge ra ção. 

Qu an do se diz que fra cas sou a pri va ti za ção,
per gun to: que pri va ti za ção fra cas sou? O fra cas so se
deve ao fato de não se ter fe i to mais pri va ti za ções,
por que 80% da ge ra ção per ma ne cem em mãos es ta -
ta is; ape nas 20% es tão em mãos pri va das. As dis tri -
bu i do ras têm uma ca pa ci da de de ge ra ção de ener gia
de até 30% pelo con tra to. Na mi nha ca be ça, sem es -
ta bi li da de fis cal te ría mos to das as cri ses, não só esta. 
Na mi nha ca be ça, va mos ter que, mais cedo ou mais
tar de, quan to mais cedo me lhor, pri va ti zar os ser vi ços 
sim, para que in ves ti men tos far tos ve nham e pos sa -
mos do tar a eco no mia bra si le i ra des se fa tor es sen ci al 
para que se pos sa pen sar em sus ten tar a sé rio o
cres ci men to eco nô mi co.

Alguém diz as sim: “A op ção era pri va ti zar, mas
não pri va ti za ram”. Não. A op ção era o Esta do, que se
es go tou en quan to mo de lo, que fa liu, que ter mi nou
nos anos 80 mos tran do toda a cara da sua fa lên cia
eco nô mi ca, so ci al, mo ral in clu si ve, e que foi subs ti tu í -
do por uma pro pos ta mu i to cla ra e con sis ten te que, a
meu ver, ren deu fru tos imen sos em di ver sos se to res
da eco no mia. Se não ren deu to dos os fru tos ago ra,
pre o cu pa-me mais sa ber que no tem po de go ver no
que res ta ao Pre si den te Fer nan do Hen ri que Sua
Exce lên cia faça o me lhor. No tem po que vai ter de go -
ver no quem ve nha a su ce dê-lo que faça o me lhor,
mas o fato é que ma du ra men te ener gia está na nos sa 
agen da.

Tive o cu i da do de le van tar os dis cur sos que se
fi ze ram na Câ ma ra, de 1994 para cá. Fo ram pou cos.
Por in crí vel que pa re ça, a Câ ma ra foi mais far ta na
pro du ção de dis cur sos a par tir de 2001, pre ci sa men te 
de po is da casa es tar ar rom ba da.

Em 1999, e por quê em 1999? Por que dava para 
se rem cons tru í das de 1999 para cá to das as ter me lé -
tri cas ne ces sá ri as para não es tar mos dis cu tin do isto
aqui, hoje. Nem sei se não é bom es tar mos aqui dis -
cu tin do se olhar mos do pon to de vis ta de fu tu ro a lon -
go pra zo do País. 

Hou ve ape nas um pro nun ci a men to em 1999, e
não foi de aler ta a cri se al gu ma, foi um pro nun ci a -
men to de um de pu ta do do meu Par ti do, De pu ta do
Do mi ci a no Ca bral, da Pa ra í ba, com enor me amor
pela sua ter ra, tra tan do de as sun to de sua ter ra, por -
tan to não es ta va para va ler na agen da do Bra sil.

Só pe di dos de im pe ach ment do Pre si den te por
ra zões fú te is já vi mais de mil. Já vi che ga rem aqui um 
mi lhão de as si na tu ras pe din do não sei o quê, mas



não era in ves ti men to em ener gia. Esta va em se gun do
pla no a idéia de se dis cu tir a fun do, como ago ra es ta -
mos a fa zer, a ques tão ener gé ti ca. Por isso lou vo o fato
de aqui es tar mos com o Go ver no pre sen te e de ter mos 
ou vi do téc ni cos de fora, aca dê mi cos. Esta mos aqui a
cum prir com aque la que é a exi gên cia mais sen sa ta
que se faz aos ho mens pú bli cos bra si le i ros, até por que 
o povo está mos tran do toda a sua sen ta tez ao co la bo -
rar com a ques tão emer gen ci al. Esta mos aqui a dis cu -
tir a pro je ção para o fu tu ro – fa zen do to dos os in ven tá -
ri os do pas sa do – do que que re mos como mo de lo
ener gé ti co para sus ten tar o cres ci men to eco nô mi co de 
um País que tem tudo para cres cer mu i to e bri lhan te -
men te, ao lon go das pró xi mas dé ca das.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. FERNANDO FERRO – Eu gos ta ria de di -

zer ao Lí der do Go ver no que uma das fun ções bá si -
cas do Go ver no é an te ci par cri se, pla ne jar. S. Exª está 
di zen do que isso só en trou na agen da por que a cri se
che gou.

O SR. PRESIDENTE (José Alen car) – Per -
mit-ame V. Exª ago ra. Com bi na mos que ou vi ría mos
seis Par la men ta res e pas sa ría mos a pa la vra aos Mi -
nis tros. 

Pas so a pa la vra ao Mi nis tro José Jor ge.
O SR. JOSÉ JORGE – Na re a li da de, res pon de -

rei a cada Par la men tar, pro cu ra rei ser o mais bre ve
pos sí vel e de i xar uma par te para ser res pon di da pelo
Mi nis tro Pe dro Pa ren te, como já com bi na mos.

Com re la ção às pa la vras do De pu ta do José
Car los Ale lu ia, eu gos ta ria de fa zer duas ob ser va -
ções. Em pri me i ro lu gar, em re la ção à ques tão dos in -
ves ti men tos das es ta ta is. Na ver da de, as es ta ta is não 
es tão pro i bi das de in ves tir, ape nas têm que so li ci tar a
au to ri za ção ao CND – Con se lho Na ci o nal de De ses -
ta ti za ção e es sas ori en ta ções se rão con ce di das. A
idéia prin ci pal do in ves ti men to das es ta ta is é que elas 
com ple men tem os in ves ti men tos pri va dos, de acor do
com a for ma ta ção do mo de lo ener gé ti co, en trem em
so ci e da de com em pre sas pri va das, para ala van car
seus re cur sos. Em al gu mas ques tões, quan do não há 
in te res se pri va do ou há uma pri o ri da de ma i or do que
os ou tros in ves ti men tos, ela po de rá en trar so zi nha e
re a li zar o in ves ti men to. Então, ela po de rá atu ar das
três for mas: so zi nha, re a li zan do in ves ti men tos, em
so ci e da de com em pre sas pri va das ou po de rá en trar
em com ple men ta ção de uma em pre sa pri va da para
sair pos te ri or men te.

Em re la ção à Angra III e à Hi dre lé tri ca de Belo
Mon te, não fa lei so bre isso por que são me di das que
es ta rão no Pla no De ce nal. Angra III já tem di ver sos

re la tó ri os dos Mi nis té ri os. Como to dos sa bem, uma
plan ta de ener gia nu cle ar é uma ques tão bas tan te po -
lê mi ca pela ques tão am bi en tal e pe los cus tos – é uma 
usi na cara – além de di ver sas ou tras ques tões que
tra re mos aqui quan do da dis cus são do Pla no De ce -
nal. A usi na de Belo Mon te tam bém será in clu í da no
Pla no De ce nal. Para os que não sa bem, tra ta-se de
uma imen sa usi na de 11 mil me ga watts de po tên cia
ins ta la da, qua se do ta ma nho de Ita i pu. Será a ma i or
hi dre lé tri ca bra si le i ra e po de rá ser re a li za da no rio
Xin gu, com a van ta gem de que o novo pro je to ela bo -
ra do para ela tem um lago pe que no, o que faz com
seus efe i tos am bi en ta is se jam bas tan te pe que nos em 
re la ção ao que po de ria ser, pelo seu ta ma nho.

Em re la ção ao Se na dor Alber to Sil va, na re a li -
da de, aguar da re mos sua su ges tão.

Em re la ção ao De pu ta do Mar cos Cin tra, so bre a 
ques tão dos efe i tos eco nô mi cos da cri se, te mos uma
equi pe for ma da pe los Mi nis té ri os da Fa zen da e do
Pla ne ja men to, que no dia 30 de ju nho, após o pri me i -
ro mês do ra ci o na men to que atin giu os se to res em -
pre sa ri a is, ela bo ra rá um re la tó rio es pe cí fi co para
acom pa nha men to de cada item do pon to de vis ta do
em pre go e do cres ci men to eco nô mi co, das ex por ta -
ções, da in fla ção.

Em re la ção à ques tão da mí dia ex ter na, como V. 
Exª me fa lou logo no iní cio do pro ces so, le vei ao Dr.
Eu cli des Scal co, eles es tão ana li san do e, in clu si ve,
on tem, por co in ci dên cia, co brei dele e co bra rei no va -
men te para que pos sa mos cri ar uma si tu a ção di fe ren -
ci a da, para que eles pos sam con ti nu ar fun ci o nan do e
eco no mi zan do ener gia, como aliás eles mes mos pro -
pu se ram: di mi nu ir o ho rá rio de fun ci o na men to e a lu -
mi no si da de. 

Em re la ção ao fe ri a dão, é uma su ges tão de que
o Mi nis tro Pe dro Pa ren te fa la rá, que está sen do ana li -
sa da. O fe ri a dão pode en trar como uma com ple men -
ta ção, por que se ele en tras se so zi nho, não se ria um
fe ri a dão, se ria um “se ma não”, pois o ní vel de cor te é
mu i to alto para que se fos se fe i to so men te com o fe ri -
a dão. Em al guns ca sos ele po de rá ser uti li za do. Se ria
bem me lhor do que o cha ma do apa gão, dis so não te -
nho dú vi da.

Na ver da de, hou ve uma idéia de pri o ri zar o se tor 
ru ral, por isso tem o me nor cor te, e tan to eu quan to o
Mi nis tro Pe dro Pa ren te es ta mos sa ben do so bre a
ques tão do rio São Fran cis co, prin ci pal men te na área
de go te ja men to, e evi den te men te es ta mos dis pos tos
a ve ri fi car por que, sem dú vi da, é um con su mo pe que -
no em re la ção ao to tal. Há tam bém a idéia de que to -
dos par ti ci pem. Va mos ve ri fi car uma for ma que re sol -



va os pro ble mas, quem sabe, au men tan do o re si den -
ci al, ou co i sas as sim. O uso do li nhão de Tu cu ruí, a
idéia é para que este ano use os 1000Mw o pe río do
in te i ro, mes mo que te nha que cor tar no Nor te.

A ques tão da ener gia eó li ca, na ver da de, es ta -
mos ana li san do. Exis te a ques tão do pro je to de ale lu -
ia, eu tam bém te nho um pro je to, você tem ou tro e a
idéia é que no caso es pe cí fi co do Nor des te pelo fato
de ter mos pra ti ca men te uti li za do todo o re cur so hí dri -
co dis po ní vel, toda a hi dro e le tri ci da de, te mos pou co
gás por en quan to, por que não há gran des des co ber -
tas de gás para ge rar ener gia. O gás na ge ra ção de
ener gia é mu i to dis pen di o so, não é como o uso nor -
mal. Em Per nam bu co, usam-se atu al men te 700 mi -
lhões de m3 por dia de gás. Se cons tru ir mos uma ter -
mo e lé tri ca que está sen do pro je ta da, a Ter mo per -
nam bu co, só para essa ter mo e lé tri ca de 500Mw
vai-se con su mir 2 mi lhões de m3 de gás por dia. Quer
di zer, são or dens de gran de za di fe ren tes; o uso in dus -
tri al, o uso co mer ci al e o uso para ge rar ener gia.

Qu an to à ques tão do mo de lo ener gé ti co, no pla -
no de ce nal que se está ela bo ran do vai-se dis cu tir o
mo de lo ener gé ti co. Ago ra, esse mo de lo ener gé ti co é
de tal im por tân cia que terá uma dis cus são po lí ti ca
que será re a li za do na ele i ção, no novo Go ver no.

Em re la ção ao De pu ta do Ani bal Go mes, na re a -
li da de há três as pec tos: a re la ção de for ne ci men to de
PPAs. Atu al men te a Ele tro brás for ne ce PPAs atra vés
de um pro gra ma exa ta men te para as PCHs, por que
são PPAs de va lor me nor. Um PPA é um con tra to de
com pra de for ne ci men to de ener gia por 15 a 20 anos.
É uma ques tão que tem de ser olha da com mu i to cu i -
da do, por que vai com pro me ter o fu tu ro mu i to lon gín -
quo. Então, va mos de fi nir uma po lí ti ca es pe cí fi ca para 
for ne ci men to de PPAs pe las es ta ta is que leve em
con ta a ne ces si da de da im plan ta ção, mas tam bém
um cu i da do para com pro me ter o fu tu ro da em pre sa.

Em re la ção à ques tão das ga ran ti as do BNDES,
es ta mos equa ci o nan do esse pro ble ma, por que há
duas ques tões: a ga ran tia de po is da obra cons tru í da,
pode ser pela ener gia elé tri ca, mas du ran te a cons tru -
ção da obra terá al gu ma ga ran tia adi ci o nal. Só para
exem pli fi car, pos so re ce ber o di nhe i ro e não fa zer a
obra. Então, a ener gia não ga ran te nada. Esta mos
ten tan do uma fór mu la que du ran te esse pe río do pos -
sa se ga ran tir, sem que isso fi que mu i to bu ro cra ti za -
do, prin ci pal men te para as PCHs.

Essa ques tão de usi nas re con di ci o na das tam -
bém é uma ques tão um pou co po lê mi ca e tem-se que
exa mi nar caso a caso, por que os pra zos de im plan ta -
ção des sas usi nas não são tão cur tos como pa re cem. 

Em Ma na us, du ran te mu i to tem po, ten tou-se im plan -
tar usi nas. Di zi am que de mo ra ria qua tro me ses para a 
im plan ta ção, e quan do ve mos de mo ra um ano ou
dois, e por isto te mos que exa mi nar caso a caso.

Era o que ti nha a di zer , Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (José Alen car) – A Pre si -

dên cia agra de ce os es cla re ci men tos dos ilus tre Mi -
nis tro José Jor ge.

O SR. – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or -
dem.

O SR. PRESIDENTE (José Alen car) – V. Exª
tem a pa la vra pela or dem.

O SR. – Dei en tra da ao re que ri men to de con vi te
para o Go ver na dor Olí vio Du tra, Ja i me Ler ner e Ita mar
Fran co, que são três Go ver na do res que es tão com
uma si tu a ção par ti cu lar em re la ção ao ra ci o na men to.
O Go ver na dor Ita mar Fran co anun ci ou que não iria
res pe i tar o pro gra ma de ra ci o na men to do Go ver no.
Não sei se isso é ver da de, ou qual a ou tra al ter na ti va.
O Go ver na dor do Rio Gran de do Sul teve uma sé rie de
ini ci a ti vas nes sa área, as sim como o Go ver na dor Ja i -
me Ler ner. Pa re ce que hou ve um pac to dos Go ver na -
do res do sul do País para tra ta di fe ren te men te.

Enca mi nho esse re que ri men to e eu gos ta ria de
pe dir apo i a men to para ou vir mos es sas au to ri da des.

O SR. PRESIDENTE (José Alen car) – V. Exª
pode en trar com o re que ri men to que será le va do à
pa u ta da pró xi ma re u nião.

Con ce do a pa la vra ao emi nen te Mi nis tro Pe dro
Pa ren te.

O SR. PEDRO PARENTE – O Mi nis tro José Jor -
ge já abor dou vá ri os dos pon tos men ci o na dos. Há um 
pon to que con si de ro im por tan te co men tar e que foi
abor da do al gu mas ve zes – de po is eu ve ri fi ca ria se
res tou al gu ma ques tão dos Srs. Par la men ta res a que
o Mi nis tro José Jor ge não te nha res pon di do –, que é a 
ex pli ca ção de por que ra zão che ga mos onde che ga -
mos. 

O Se nhor Pre si den te con si de ra essa uma ques -
tão que me re ce ser apro fun da da. Essa aná li se é ne -
ces sá ria, por que cer ta men te as con clu sões não po -
dem ad vir de uma úni ca ca u sa, de uma ca u sa sim -
ples. São ca u sas que se so ma ram, são ca u sas com -
ple xas. 

Ouvi al guns co men tá ri os aqui, por exem plo,
men ci o nan do os in ves ti men tos de em pre sas es ta ta is. 
O Mi nis tro José Jor ge já men ci o nou essa ques tão; o
De pu ta do Arthur Vir gí lio fa lou do mo de lo. To das se ri -
am con clu sões pre ci pi ta das que pre ci sam, de fato, de 
uma aná li se mais apro fun da da. O Se nhor Pre si den te



no me ou uma co mis são, pre si di da pelo Dr. Jer son Kel -
man, o Di re tor-Ge ral da Agên cia Na ci o nal de Águas,
que tem re pre sen tan tes de fora do Go ver no, para fa -
zer essa ava li a ção. Te nho cer te za de que os re sul ta -
dos, uma vez con clu í dos, se rão tra zi dos a esta co mis -
são para es cla re ci men to.

Por que digo que essa ques tão é ex tre ma men -
te com ple xa e me re ce essa aná li se apro fun da da?
Hoje mes mo, o Dr. Kel man me pas sou uma aná li se
dos vo lu mes das águas dos aflu en tes de So bra di nho 
que é ex tre ma men te in te res san te. Ela não con si de ra 
só o ano, ela con si de ra um pe río do de qua tro anos.
Por tan to, não é uma aná li se anu al, é uma aná li se
mul ti a nu al. 

Esse grá fi co mos tra que, em re la ção à mé dia, a
li nha azul, to man do o pior qua driê nio an te ri or ao atu -
al, a li nha ver de, e to man do o atu al qua driê nio, 1998 a 
2001, mes mo quan do se con si de ra, no caso de So -
bra di nho, uma afluên cia de qua tro anos, o que es ta -
mos ven do é a pior afluên cia que se ob ser va em toda
a sé rie.

Essa não é uma ques tão da qual pode de cor rer
uma con clu são sim ples e ime di a ta. Pre ci sa-se de
uma dis cus são apro fun da da. Pen so que essa co mis -
são vai ter a con di ção de apro fun dar essa dis cus são,
as sim como o Pre si den te da Re pú bli ca, por meio da -
que la co mis são, tam bém terá con di ções de ofe re cer
es sas in for ma ções.

Um ou tro de ta lhe: a di fe ren ça en tre es sas duas
cur vas, ou seja, a pior cur va an te ri or e a atu al, se gun -
do me dis se o Dr. Kel man, cor res pon de ao vo lu me do
lago de So bra di nho. Isso é só para dar a idéia de que
há uma ques tão mu i to im por tan te que pre ci sa ser
ana li sa da. 

Daí não se po der con clu ir que é um pro ble ma,
que ou é o pro ble ma do mo de lo ou é o pro ble ma do in -
ves ti men to das em pre sas es ta ta is. Pen so que to das
es sas ques tões têm de ser ana li sa das. O im por tan te
é que os in ves ti men tos não acon te ce ram. Expli car por 
que não acon te ce ram, como dis se o De pu ta do José
Car los Ale lu ia, é im por tan te para que pos sa mos evi -
tar esse pro ble ma no fu tu ro.

Há uma ou tra in for ma ção tam bém com re la ção
aos in ves ti men tos das em pre sas es ta ta is. Qu an do se
com pa ra a de man da das em pre sas es ta ta is nos anos
de 1998, 1999, 2000 e 2001 com aqui lo que foi apro -
va do pela área eco nô mi ca, não se no tam di fe ren ças
re le van tes, as sim como tam bém foi es cla re ci do pelo
Mi nis tro José Jor ge, que não é im pe di men to. Elas po -
dem so li ci tar in ves ti men to ao CND.

Então, con si de ro essa dis cus são ex tre ma men te 
im por tan te por que não po de ría mos ti rar como con clu -
são ime di a ta e di re ta: pri me i ro, que é o pro ble ma do
pla no eco nô mi co, que trou xe inú me ros ou tros be ne fí -
ci os; se gun do, que é o mo de lo que está er ra do, por -
que ele não foi im ple men ta do to tal men te. Não se
pode, por tan to, di zer que o mo de lo está er ra do por -
que não hou ve a im ple men ta ção to tal; e a pri va ti za -
ção, por que, como já foi men ci o na do, há ou tros se to -
res em que ela trou xe enor mes re sul ta dos para a po -
pu la ção, en tre os qua is o se tor de te le co mu ni ca ções.

Esse foi um pon to le van ta do por al guns Par la -
men ta res, De pu ta do José Car los Ale lu ia, De pu ta do
Mar cos Cin tra, con fir man do o tema que o Mi nis tro
José Jor ge dis se, que va mos es tar per ma nen te men te 
ava li an do os im pac tos do cor te na eco no mia, para, se 
for o caso, ado tar me di das com pen sa tó ri as.

Qu an to à ques tão da ir ri ga ção, o Mi nis tro José
Jor ge já a ha via le va do e va mos ana li sar. Lon ge de
nós qual quer idéia de se pul tar a ir ri ga ção. Sa be mos
que na área, é a úni ca ati vi da de eco nô mi ca pos sí vel e 
em pre sa ri al ren tá vel. Não há, por tan to, de nos sa par -
te ne nhum in te res se nes se sen ti do. Pelo con trá rio,
den tro da li nha de mi ni mi zar os im pac tos va mos tra -
ba lhar essa ques tão tam bém.

A su ges tão de que os mu ni cí pi os que es tão em
ca la mi da de se jam isen ta dos va mos ana li sar.

Qu an to à su ges tão de que as áre as ru ra is dos
mu ni cí pi os pu des sem não es tar su je i tas ao cor te, va -
mos ana li sar.

Ou tro tema co lo ca do, o De pu ta do Arthur Vir gí lio 
co lo cou, e o Sr. Cle men ti no Co e lho men ci o nou, quan -
to aos ele tro in ten si vos, a in dus tria de alu mí nio, pre -
ser van do in te i ra men te os con tra tos, que ro di zer que
nós es ta mos con ver san do com a in dús tria. O pro ble -
ma bá si co é que se fi zer mos isso, o ob je ti vo não é fa -
zer essa ener gia re tor nar, di ga mos, sob for ma de con -
su mo, e sim pre ser var essa ener gia sob a for ma de
água nos re ser va tó ri os. Isso sig ni fi ca que o Go ver no
tem de com prar, tem de ha ver re cur sos. Mas essa é
uma al ter na ti va que en ten de mos que deve ser con si -
de ra da e va mos fazê-lo, ou seja, uma ne go ci a ção
com o se tor, res pe i tan do os con tra tos, mas com o ob -
je ti vo de re du zir o con su mo des se se tor nes se pe río -
do como for ma de au men tar as nos sas chan ces de
pas sar por esse pe río do sem o apa gão.

Eram es sas as ob ser va ções que eu gos ta ria de
fa zer, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (José Alen car) – A Pre si -
dên cia agra de ce a apre sen ta ção do Mi nis tro Pe dro
Pa ren te.



Va mos co me çar a úl ti ma sé rie. Te mos como pri -
me i ro ora dor ins cri to o De pu ta do Ju qui nha.

O SR. JUQUINHA – Sr. Pre si den te, eu co me ça -
ria fa lan do de um jo ga dor de fu te bol do Go iâ nia
Espor te Clu be, de Go iás, que cons ta do nos so fol clo -
re que, cer ta vez, che gan do ao ae ro por to, to mou um
táxi e ao che gar a sua re si dên cia o ta xí me tro acu sa va
R$40,00 e ele só ti nha R$20,00. Ele, en tão, dis se, que 
o mo to ris ta ti nha de fa zer uma mar cha à ré de
R$20,00, para que pu des sem re sol ver a si tu a ção,
por que ele só ti nha aque le va lor.

É isso o que es ta mos pas san do no mo men to,
em nos so País. Na ver da de, te mos de fa zer um cor te
de 20%, que está bem con du zi do pelo Mi nis tro Pe dro
Pa ren te. Eu nun ca vi a po pu la ção en ten der des sa for -
ma – a mí dia tam bém foi mu i to im por tan te. Há uma
com pre en são ge ral nes se sen ti do, os con su mi do res
re si den ci a is fi ze ram o “de ver de casa”, de modo que
se ria pos sí vel evi tar cor tes in dus tri a is e mes mo co -
mer ci a is. Acre di to que até o fi nal do ano, de ve re mos
ven cer es sas di fi cul da des.

Do ou tro lado, o Mi nis tro José Jor ge dis se que
pre ci sa mos, do lado da ofer ta, de mais 20 mil me ga -
watts em um cur to es pa ço de tem po. Assim, pre ci sa -
mos cor tar 20% e acres cen tar 20 mil me ga watts.

Ra pi da men te, eu gos ta ria de acres cen tar su -
ges tões que es tão ocor ren do no mo men to. Eu pedi
um le van ta men to da Ane el com re la ção às li ci ta ções
ocor ri das nos úl ti mos anos, e cons ta tei que exis tem
qua se 5 mil me ga watts já li ci ta dos atra vés de le i lão. E
de les, pou ca co i sa sa i rá do pa pel. Cre io que está sen -
do fe i ta so men te a usi na de Cana Bra va; mais ne nhu -
ma usi na está sen do fe i ta. Dos cin co mil ma ga watts, é 
pre ci so sair do pa pel e pas sar para a re a li da de.

A Lei nº 8.666 tem bre chas para que al gu mas
em pre sas par ti ci pem da li ci ta ção da Ane el. Essas
em pre sas têm de mons tra do que não pos su em re cur -
sos para dar em ga ran tia ao BNDES ou a ou tras fon -
tes para exe cu tar o em pre en di men to.

É im por tan te que acom pa nhe mos o que está
acon te cen do no mo men to. São cer ca de cin co mil
me ga watts, en tre os vin te que fo ram de li mi ta dos pelo
Mi nis tro. Uns ale gam a ques tão do meio am bi en te –
por si nal, hoje é o Dia do Meio Ambi en te –; ou tros, a
ques tão de li cen ça am bi en tal. Isso tam bém deve ser
ana li sa do com mu i to ca ri nho. Acre di to que, na ques -
tão am bi en tal, as pró pri as es ta ta is, que até hoje co -
man da ram o sis te ma – 80% ain da são das es ta ta is –,
têm que ter mais cu i da do com as nas cen tes dos rios.
Nun ca ti ve mos pre o cu pa ção com as nas cen tes dos

rios e nem com seus le i tos. Essa se ria uma ob ser va -
ção com re la ção ao Dia do Meio Ambi en te.

Qu an to re la ção ao Mi nis tro Pe dro Pa ren te, gos -
ta ria de pe dir a S. Exª que acom pa nhas se as per das
na dis tri bu i ção do se tor elé tri co, que, hoje, es tão na
or dem de 14% a 15%. As per das téc ni cas, que são
per mi ti das, fi cam na or dem dos 7%. Ha ve ria uma for -
ma de tra ba lhar a ques tão das per das sem one rar os
con su mi do res.

Há as per das téc ni cas, por efe i to jou le, ou nos
equi pa men tos da dis tri bu i ção ou até mes mo da trans -
mis são. Nas ou tras, é pos sí vel fa zer mu i ta cor re ção
ao lon go do tem po.

No caso da ilu mi na ção pú bli ca, exis te o Re luz. É 
um pro gra ma do Go ver no ao qual deve ser dado con -
ti nu i da de. Na ver da de, mu i ta co i sa pode ser fe i ta, in -
clu si ve com re cur sos das pre fe i tu ras.

To dos sa bem que hoje a ta ri fa re si den ci al é mu i -
to alta. O se tor re si den ci al está pa gan do por tudo. É
pre ci so ha ver um equi lí brio en tre o se tor re si den ci al, o 
in dus tri al e o co mer ci al. É pre ci so es tu dar mu i to bem
o as sun to e, de po is, tra zê-lo para o Con gres so apro -
var.

Den tro do que é de nos sa res pon sa bi li da de, Sr.
Mi nis tro, exis te o Pro je to nº 2.905, que o Go ver no
man dou e cujo Re la tor é o De pu ta do Ale lu ia. Na ver -
da de, esse pro je to dá al guns po de res à Ele tro brás e é 
de mu i ta im por tân cia para o mo men to. Na tu ral men te,
é pre ci so ha ver a com pre en são dos De pu ta dos e Se -
na do res, no sen ti do de apro var esse pro je to o mais
rá pi do pos sí vel.

Exis tem ou tros pro je tos em an da men to. Há um
pro je to que pas sa o PCH de 30 para 50 me ga watts.
Isso da ria uma ma i or ve lo ci da de nas con tra ta ções da
Ane el. Até 30 me ga watts, faz-se sem li ci ta ção. Na Eu -
ro pa e nos Esta dos Uni dos, o li mi te é de 50 me ga -
watts. Não es ta ría mos in ven tan do. De i xa ría mos o ta -
ma nho do lago, que hoje é da or dem de 3 km2 ou 5
km2, para ser de fi ni do de for ma am bi en tal e fi nan ce i -
ra. De i xa re mos que o pró prio pro je to de fi na o ta ma -
nho do lago, na tu ral men te com dis cus sões que en vol -
vam toda a po pu la ção.

Exis te tam bém o pro je to da ilu mi na ção pú bli ca.
Falo da PEC nº 222, que está em an da men to. É ne -
ces sá rio que haja aten ção do Go ver no para apro vá-la 
o mais rá pi do pos sí vel, pois essa pro pos ta vai re sol -
ver a ques tão da ina dim plên cia do se tor elé tri co, ten -
do em vis ta que as pre fe i tu ras mu ni ci pa is, hoje, têm a
obri ga ção de cu i dar da ilu mi na ção pú bli ca, mas não
têm fon te de re cur sos.



Exis tem inú me ros ou tros pro je tos por meio dos
qua is po de re mos co la bo rar com o Go ver no du ran te
este mo men to di fí cil por que está pas san do, fa zen do
com que a ope ra ci o na li za ção pos sa ocor rer de uma
for ma mais rá pi da.

Te nho dito na Co mis são de Mi nas e Ener gia, da
qual faço par te, que de mos um cho que mu i to gran de
no se tor elé tri co. Na ver da de, as ações, Mi nis tro, es -
tão mu i to de va gar, mes mo no mo men to. A ação da
Câ ma ra de Ges tão foi rá pi da, mas as pro vi dên ci as
que o Go ver no pre ci sa to mar para cons tru ir esse 20
mil mega es tão mu i to mo ro sa. Exis te mu i ta bu ro cra -
cia, exis tem mu i tas pro vi dên ci as a se rem to ma das. 

Eram es sas as mi nhas con si de ra ções. Mu i to
obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (José Alen car) – A Pre si -
dên cia agra de ce ao De pu ta do Ju qui nha e pas sa a pa -
la vra ao no bre De pu ta do Sa la ti el Car va lho.

O SR. SALATIEL CARVALHO  – Sr. Pre si den te,
ra pi da men te eu gos ta ria de co lo car al gu mas per gun -
tas, mas não po de ria de i xar de fa zer só uma re pa ra -
ção ao Lí der do Go ver no, que fa lou so bre os aler tas
que fo ram le van ta dos na Casa. 

Qu e ro lem brar-lhe que em 1999, quan do hou ve
aque le fa mo so apa gão que foi ori gi na do, se gun do as
au to ri da des do Mi nis té rio das Mi nas e Ener gia, por
um aci den te na su bes ta ção de Ba u ru e hou ve um efe -
i to cas ca ta que se pro pa gou por todo o Su des te. 

Então, na que la épo ca já era uma si na li za ção de
que o sis te ma ope ra va re al men te em um re gi me de
alto ris co. E nós fi ze mos aqui um gran de se mi ná rio
com a par ti ci pa ção de cin co co mis sões per ma nen tes
da Casa, com a pre sen ça do Mi nis tro Tou ri nho, do
Ope ra dor Na ci o nal do Sis te ma, da Ane el, en fim, e
hou ve re al men te aler tas sig ni fi ca ti vos já na que la au -
diên cia pú bli ca da Câ ma ra em abril de 1999. 

No ano pas sa do, quan do pre si di a Co mis são de
De fe sa do Con su mi dor e o De pu ta do Fle ury Fi lho pre -
si diu a Co mis são de Mi nas e Ener gia, fi ze mos um se -
mi ná rio in ti tu la do “O Co lap so Ener gé ti co”, há mais de
um ano.

Ago ra, ra pi da men te, só fa zen do três co lo ca ções 
do se mi ná rio, diz o Pro fes sor Pin guel li Rosa, da Uni -
ver si da de Fe de ral do Rio de Ja ne i ro: “O ris co de dé fi -
cit au men ta. No ta mos que os re ser va tó ri os es tão va -
zi os e que o ca u sou isso? A fal ta de in ves ti men to”. O
Pro fes sor diz ain da: “Te mos que in ves tir o má xi mo
que pu der mos no se tor elé tri co para que este País
não en tre em uma si tu a ção crí ti ca de fal ta de ener gia
elé tri ca, pre ju di can do o de sen vol vi men to e se to res
so ci a is.” Isso dito há mais de um ano. 

Não que ro de fen der o Go ver no, mas ve jam o
que dis se o re pre sen tan te do Ope ra dor Na ci o nal do
Sis te ma pre sen te nes te se mi ná rio, um dos di re to res
do ONS: “Abor dan do o tema des se se mi ná rio “O Co -
lap so Ener gé ti co”, po de mos di zer que não há co lap so 
ener gé ti co no Bra sil, par ti cu lar men te no se tor elé tri -
co. Não en xer ga mos co lap so de ener gia no se tor elé -
tri co.” Isso dito pelo Dr. Car los Ri be i ro, Di re tor de Ope -
ra dor Na ci o nal do Sis te ma, no mes mo se mi ná rio.

Por tan to, en quan to os re pre sen tan tes do meio
aca dê mi co e ci en tí fi co já ti nham ple no co nhe ci men to
de que essa cri se se avi zi nha va, o Ope ra dor Na ci o nal 
dá re al men te uma ver são que não é a ver da de, e nós
es ta mos ago ra com pro van do que não é a ver da de
dos fa tos.

Sr. Pre si den te, pre o cu pa-me bas tan te a cur va
que foi mos tra da da evo lu ção da cri se dos re ser va tó -
ri os do Nor des te, de que, por vol ta de no vem bro, es ta -
re mos ape nas com 4,3%, o que é re al men te um mar -
gem ex tre ma men te pe ri go sa, e temo in clu si ve pelo
apa gão des con tro la do, por que en tra re mos numa fase 
mu i to mais com ple xa, que é o apa gão ab so lu ta men te
des con tro la do e re giões in te i ras sa í rem com ple ta -
men te fora do ar.

Eu acho que te mos que ter ações rá pi das. O Mi -
nis tro Pe dro Pa ren te já dis se aqui que o Go ver no está 
se pre pa ran do para o apa gão. Acho que ele é ine vi tá -
vel no Nor des te. E que ro de i xar a pri me i ra per gun ta
para o Mi nis tro Pe dro Pa ren te so bre a vi a bi li da de de
se man ter ou au men tar o ín di ce de ra ci o na men to no
Nor des te, os 20%. Com a apre sen ta ção des ta cur va
não se ria mu i to se gu ro se man ter hoje o ní vel de 20%
para a Re gião Nor des te.

Ago ra, Mi nis tro, es ta mos den tro da cri se e te -
mos que pro cu rar a sa í da mais rá pi da. Não vejo sa í da 
mais rá pi da do que in cen ti var de for ma in ten sa. Além
do ra ci o na men to, te mos que au men tar ra pi da men te a 
ofer ta de ener gia e não vejo ou tra so lu ção que não o
in cen ti vo ma ci ço, ab so lu ta men te pri o ri tá rio ao pro gra -
ma de co-ge ra ção. Na Ho lan da em ou tros pa í ses da
Eu ro pa, nos úl ti mos anos, qua se que 20% a 30% da
de man da foi su pri da so men te com a co-ge ra ção. E
nós po de mos uti li zar o ba ga ço de cana no Nor des te,
o pró prio gás na tu ral.

De i xo tam bém uma per gun ta: a ques tão cam bi -
al do gás vai va ler para a co-ge ra ção? Sei que foi re -
sol vi do – pa re ce-me que saiu a por ta ria on tem para
as usi nas ter me lé tri cas –, mas que ro sa ber se a Pe -
tro bras tam bém vai man ter a ta ri fa con ge la da por um
ano para o gás que foi usa do na co-ge ra ção? E ela
tem uma im por tân cia mu i to gran de, por que ser ve tan -



to para in dús tria como para os ser vi ços, shop ping
cen ters, hos pi ta is e por aí afo ra.

Faço um ape lo den tro da mar gem de fle xi bi li da -
de com que a Câ ma ra está ope ran do: te mos, no Rio
Gran de do Nor te, a re ser va de Gu a mo ré, que é a re -
ser va de gás que aten de a todo o Nor des te e vai até a
Ba hia, atra vés do ga so du to Nor des tão. Então, pelo
me nos em prin cí pio, en quan to a Pe tro bras não ti ver
con di ções de ter uma co-ge ra ção ou ge ra ção pró pria
para man ter a re ser va de Gu a mo ré em fun ci o na men -
to, os com pres so res em fun ci o na men to, não pode ha -
ver re du ção de ener gia, por que va mos ter uma ou tra
cri se vi o len tís si ma.

Ti ve mos, re cen te men te, uma re u nião com em -
pre sá ri os de Per nam bu co que es tão in te res sa dís si -
mos na dis se mi na ção da co-ge ra ção. Mas se não ti -
ver o gás na tu ral vin do de Gu a mo ré, te re mos uma cri -
se mu i to ma i or. Então, po der-se-ia to mar uma me di -
da, en quan to não hou ver co-ge ra ção e ge ra ção pró -
pria em Gu a mo ré, para que não haja cor te no for ne ci -
men to de ener gia para a re ser va de Gu a mo ré no Rio
Gran de do Nor te.

Ou tra per gun ta que que ro fa zer, in clu si ve ain da
den tro da co-ge ra ção: a Ele tro brás com pro me -
ter-se-ia a ter o PPA para o ex ce den te da co-ge ra ção
no caso de usi nas tér mi cas mo vi das a gás, já que é
per mi ti do para pe que nas cen tra is hi dre lé tri cas?

Ou tro as pec to, Mi nis tro, acho que o De pu ta do
Ju qui nha, que é o ho mem do se tor, tem ab so lu ta ra -
zão quan do fala na ques tão emer gen ci al. Vou dar um
exem plo, que é o caso do Su des te e do Nor des te tam -
bém. Em Re ci fe e em Sal va dor, te mos que fa zer, ur -
gen te men te, a re pon te ci a li za ção de uma usi na tér mi -
ca e te mos que pro vi den ci ar ra pi da men te uma usi na
para Ma ce ió tam bém. Em Fur nas, há a re po ten ci a li -
za ção de São Gon ça lo, de Cam pos, de San ta Cruz, e
isso vai re pre sen tar um in cre men to sig ni fi ca ti vo de
me ga watts no sis te ma.

Já se co nhe ce a se ri e da de do se tor elé tri co ao
qual per ten ço, a tra di ção de se ri e da de do se tor elé tri -
co. E, nós, o Con gres so, quan do abri mos o mer ca do
de pe tró leo, con ce de mos um pro ces so mais sim pli fi -
ca do de li ci ta ção a Pe tro bras. Ora, nes sa cri se, que
eu acho que é a cri se mais gra ve que es ta mos ten do
des de a II Gu er ra Mun di al, tem que ha ver, de ime di a -
to, uma sim pli fi ca ção no pro ces so li ci ta tó rio de Fur -
nas, de Chesf, de Ele tro nor te, da Ele tro brás, da Ane -
el, por que se for mos nos sub me ter a li ci ta ções que
de mo ra rão ses sen ta, no ven ta dias, no caso as in ter -
na ci o na is até mais do que isso, nes te caso, que ro dar
o exem plo da que le ge ra dor que veio da Ucrâ nia, que

é um dos ma les, das con se qüên ci as gra ves da lei de
li ci ta ção, e, in fe liz men te, ago ra, es ta mos per den do
qua se mil me ga watts...

Cre io que é uma hora de guer ra em que se deve, 
re al men te, fa zer pre va le cer esse sen ti do de emer gên -
cia, es sas re po ten ci a li za ções. Por exem plo, a li nha de 
trans mis são que liga Ser ra da Mesa a Sal va dor é uma 
obra da ma i or ur gên cia, ra zão pela qual deve ser fe i ta
nes se cri té rio de emer gên cia. Pen so que é ab so lu ta -
men te pri o ri tá rio dis po ni bi li zar mos ra pi da men te a
ofer ta de ener gia.

Com re la ção à ques tão de se gu ran ça pú bli ca, à
ques tão de ilu mi na ção, o que está se fa zen do hoje é
sim ples men te ar ran car as lâm pa das de dois ou três
pos tes, se qüen ci an do a ilu mi na ção. E as ci da des fi -
can do na pe num bra. Mas te mos a so lu ção do va por
de só dio mais o re du tor que man tém o mes mo ní vel
de ilu mi na ção. Por tan to ga ran te-se a se gu ran ça do ci -
da dão, que é um pro ble ma se ri ís si mo. Uti li zan do con -
jun ta men te a lâm pa da do va por de só dio mais o re du -
tor, te mos 80% a 85% de ener gia, sem pre ci sar de i xar 
as ci da des na pe num bra.

Ba si ca men te eram es sas as mi nhas co lo ca -
ções.

O SR. PRESIDENTE (José Alen car) – Te mos
ago ra, em se gui da, a Se na do ra He lo í sa He le na, de -
po is o Se na dor Car los Pa tro cí nio, o Se na dor Pa u lo
Har tung, o Se na dor Se bas tião Ro cha.

Com a pa la vra, a emi nen te Se na do ra He lo í sa
He le na.

A SRA. HELOÍSA HELENA – Sr. Pre si den te,
Srs. Par la men ta res e con vi da dos, pri me i ro, te mos a
obri ga ção de de i xar re gis tra do, até em fun ção, es pe ci -
al men te, da fala do Lí der do Go ver no, De pu ta do Artur
Vir gí lio, que não ace i ta mos essa so ci a li za ção de res -
pon sa bi li da de, essa con ver sa que de Ca bral para cá
todo mun do tem res pon sa bi li da de. Essa fa lá cia não
cabe na Opo si ção e para mu i tos Par la men ta res. Mes -
mo Par la men ta res per ten cen tes a Par ti dos da base de 
sus ten ta ção do Go ver no já vi nham aler tan do para o
ris co. Essa afir ma ção tam bém não cabe para a so ci e -
da de como ente abs tra to. Por tan to, tem en de re ço cer -
to. Não é o ET de Var ji nha, nem ne nhum dis co vo a dor.
A res pon sa bi li da de pela ir res pon sa bi li da de que es ta -
mos vi ven ci an do é do Go ver no Fe de ral.

Inclu si ve, o Par ti do dos Tra ba lha do res en tre ga -
rá ao Se na dor Pa u lo Sou to, como Re la tor, e ao Pre si -
den te da Co mis são, al gu mas pro pos tas a cur to, mé -
dio e lon go pra zos para en fren tar a cri se ener gé ti ca.
De i xa mos re gis tra da a ne ces si da de de mo di fi ca ção
dos mar cos le ga is para o se tor. Mu i tos dos pro ble -



mas, in clu si ve das agên ci as re gu la do res, são de res -
pon sa bi li da de do Go ver no. Des de 1999, bri ga mos na
Casa so bre a ques tão da ver da de i ra pro mis cu i da de
mon ta da en tre o pú bli co e o pri va do na de fi ni ção dos
re cur sos hu ma nos das agên ci as re gu la do ras. Por
isso, te mos de dis cu tir os mar cos le ga is em re la ção
ao se tor, que é de res pon sa bi li da de do Go ver no.

Qu e ro fa zer três per gun tas ex tre ma men te ob je -
ti vas. Como es ta mos dis cu tin do a LDO, e va mos dis -
cu tir o Orça men to tam bém, que ro sa ber quan to o Go -
ver no está dis po ni bi li zan do para as cha ma das obras
de ex pan são da ca pa ci da de de ge ra ção de ener gia.
Essa con ver sa é mu i to an ti ga. Essa con ver sa de in -
ves ti men to em ou tros com po nen tes de ma triz ener -
gé ti ca – ener gia eó li ca, bi o mas sa, ter me lé tri ca – é
mu i to ve lha e vá ri os Par la men ta res da qui já vêm dis -
cu tin do isso há mu i to tem po, e o Go ver no Fe de ral não 
fez nada em re la ção ao in ves ti men to em ou tros com -
po nen tes de ma triz ener gé ti ca.

Então, que ro sa ber, ob je ti va men te e ago ra,
quan to o Go ver no Fe de ral, com ou sem acor do com o
FMI, vai dis po ni bi li zar na LDO para as obras de ex -
pan são da ca pa ci da de de ge ra ção de ener gia. Ago ra,
en quan to so bra o tem po de Go ver no do Pre si den te
Fer nan do Hen ri que, o que será dis po ni bi li za do ob je ti -
va men te?

Ou tro as sun to que vá ri os Par la men ta res co -
men ta ram a par tir da fala do De pu ta do Fer nan do Ga -
be i ra. Qu e ro sa ber se é me di da pro vi só ria, se é pac to, 
se é acor do e qual é o pra zo para dis cus são com o se -
tor de ele tro in ten si vos. Qu an do isso será efe ti va men -
te vi a bi li za do, até por que nin guém pre ci sa ex pli car
aqui quan to se ex por ta de ener gia em bar ras e qual é
o pre ço. Há mu i to mais fa ci li da des do que a la va de i ra
do in te ri or do Esta do, que paga, no mí ni mo, US$90
por me ga watt, en quan to eles pa gam ape nas US$12
me ga watt/hora. Isso tem que ser dis cu ti do ago ra, por -
que, já que se está pe na li zan do a so ci e da de, se vai
pe na li zar a la va de i ra que pas sa rá a fer ro no in te ri or
de Ala go as, que ro sa ber ago ra qual é o pra zo que os
se nho res es tão es ta be le cen do para en fren tar esse
pro ble ma gra ve da que les que pa gam pou co e di na mi -
zam pou co a eco no mia lo cal. Qu e ro sa ber o que o
Go ver no fará para pre ser var os pos tos de tra ba lho. Se 
há caos, cri se, se a res pon sa bi li da de é do Go ver no, a
res pos ta tem de ser mu i to ob je ti va para a per gun ta de 
qual é a cota de sa cri fí cio que esse se tor vai dar.

Enquan to nor des ti na, con si de ro que os nor des -
ti nos não têm de ace i tar cota de sa cri fí cio ne nhu ma.
O Nor des te, es pe ci al men te, vem dis cu tin do ao lon go
dos anos a ques tão do uso múl ti plo e con fli tan te das

águas. Sei que esse não é um pro ble ma só do Nor -
des te, mas essa re gião tem uma si tu a ção mu i to mais
es pe ci al, ex tre ma men te es pe ci al. Há quan to tem po
es ta mos dis cu tin do a ne ces si da de de in ves ti men to
em ou tros com po nen tes de ma triz ener gé ti ca? Os se -
nho res é que não fi ze ram ab so lu ta men te nada. Inclu -
si ve, sem pre ti ve mos pro ble mas do pon to de vis ta tri -
bu tá rio, em que o Nor des te sem pre foi pe na li za do. Em 
re la ção aos tri bu tos, não fi ca va nada para o Nor des te
do ICMS em fun ção da ge ra ção de ener gia. Então, o
Nor des te não pode ser pe na li za do, não tem con di ção
ne nhu ma de ser pe na li za do. Então, o que vai ser fe i to
em re la ção à pro te ção de par ques pro du ti vos do Nor -
des te, em re la ção àqui lo que di na mi za a eco no mia lo -
cal, gera em pre go e ren da e pro duz ali men to? É um
pro ble ma do Go ver no. O Nor des te não pode ser pe -
na li za do mais do que já foi. O que o Go ver no vai dis -
po ni bi li zar ago ra de li nhas de cré di to sub si di a das em
re la ção aos ge ra do res? O que vai ser fe i to? Qu an do
vai sair a me di da pro vi só ria em re la ção a alí quo tas de
im por ta ção? Vai ha ver um ta be la men to em re la ção
aos ge ra do res, que cer ta men te es tão sen do pre sos
para in fla ci o nar o pre ço? Por que exis tem se to res es -
sen ci a is, como a edu ca ção e a sa ú de, que não po -
dem es pe rar. Não exis te se le ti vi da de em re la ção a um 
tron co de di mi nu i ção de de man da de ener gia nas áre -
as de sa ú de e de edu ca ção. O mí ni mo para o se tor
sa ú de, o mí ni mo, o bá si co, o sim pló rio, o me dío cre do
se tor sa ú de, na por ta de en tra da do sis te ma, que é
um pos ti nho de sa ú de, é a va ci na ção. Va ci na ção não
exis te sem re fri ge ra ção. No Bra sil, um País de di men -
sões con ti nen ta is, não exis te pos si bi li da de de or ga ni -
zar um ser vi ço de sa ú de sem es ta be le cer ge ra dor
para a casa ma ter nal, para a uni da de mis ta, para a
uni da de in ter me diá ria. Então, quan do vai sair a dis po -
ni bi li za ção de li nhas de cré di to sub si di a das? Na área
de edu ca ção, do mes mo je i to, não tem como com pa ti -
bi li zar. À no i te, o tra ba lha dor pre ci sa ir para a es co la.
Não tem sala de aula, não têm re cur sos hu ma nos dis -
po ní ve is. Efe ti va men te, o que vai ser dis po ni bi li za do
em re la ção a li nhas de cré di to sub si di a das para aqui -
si ção de ge ra do res nas áre as de edu ca ção e sa ú de e
em al guns se to res pro du ti vos, al guns par ques pro du -
ti vos que vão pre ci sar dis so e não po dem – não é só a 
fru ti cul tu ra, é a ba cia le i te i ra. Ne nhum se tor pro du ti vo
pode dar mais quo ta de sa cri fí cio do que já foi dado. 

São três per gun tas ex tre ma men te ob je ti vas.
Qu an to o Go ver no vai dis po ni bi li zar para obras de ex -
pan são da ca pa ci da de da ge ra ção de ener gia? Qual
é o pra zo do Go ver no. Se é me di da pro vi só ria, o que
vai ser fe i to em re la ção ao se tor ele tro in ten si vo? E, di -



re ta men te re la ci o na da às li nhas de cré di to, a ques tão
dos ge ra do res e da ope ra ci o na li da de em re la ção a
isso.

O SR. PRESIDENTE (José Alen car) – A Pre si -
dên cia agra de ce à par ti ci pa ção da Se na do ra He lo í sa
He le na e pas sa a pa la vra ao emi nen te Se na dor Car -
los Pa tro cí nio.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO – Sr. Pre si den te,
Srs. Mi nis tros, Srs. Par la men ta res, já que se tra ta de
uma re u nião con jun ta com a Co mis são de Infra-es tru -
tu ra do Se na do Fe de ral, gos ta ria de pe dir a V. Exª, Sr.
Pre si den te, caso não haja ma ni fes ta ção em con trá rio, 
que so bres tas se um re que ri men to que fiz de con vi te
se ma nal ao Mi nis tro José Jor ge para que com pa re -
ces se à Co mis são de Infra-es tru tu ra para pres tar es -
cla re ci men tos. Como está em cur so esta Co mis são
Espe ci al Mis ta, tor na-se des ne ces sá rio tal con vi te.

Sr. Pre si den te, das cri ses tam bém se pode ti rar
al gum pro ve i to, e te nho cer te za ab so lu ta e con vic ção
ina ba lá vel de que esta cri se, até cer to pon to, será be -
né fi ca para o Bra sil. Acre di to que vão ser in cor po ra -
dos al guns me ga watts a mais e que nin guém nun ca
pen sou so bre, o Go ver no nun ca pen sou, o Mi nis tro
José Jor ge nun ca pen sou. O povo bra si le i ro vai co me -
çar a de vol ver para o Go ver no aque la ener gia que lhe
era des ti na da. Isso ago ra, evi den te men te du ran te a
vi gên cia da cri se, e, pos te ri or men te, o Bra sil vai-se
acos tu mar com isso. 

Lem bro-me, Sr. Pre si den te, quan do era cri an ça
ain da e, pos te ri or men te, jo vem, de que mi nha mãe e
meu pai an da vam atrás de mim, di zen do: “Apa ga
essa luz, me ni no; você não está usan do”. Sou ori un do 
de uma fa mí lia de doze fi lhos. Pos te ri or men te, fui es -
tu dar em Belo Ho ri zon te e mo rei al gum tem po na
casa da mi nha tia – ela ti nha tre ze fi lhos –, e a gen te
ou via sem pre essa mes ma can to ria. Tem que apa gar
a luz, tem que apa gar os apa re lhos quan do não es tão 
uti li zan do. Não te nho vis to isso nas ca sas de hoje em
dia; pa re ce que re la xa mos um pou co, e todo mun do
está con su min do em ex ces so. Por tan to, gos ta ria de
fri sar que acre di to que va mos ti rar pro ve i to des ta cri -
se, nós va mos ti rar pro ve i to des sa cri se. O pes so al vai 
eco no mi zar ener gia mais do que o Go ver no es pe ra e,
pos te ri or men te, quem sabe, du ran te uma ge ra ção,
ha ve re mos de es tar sem pre eco no mi zan do ener gia
cada vez mais, por que sa be mos que isso é ne ces sá -
rio – e to dos sa be mos que o Bra sil é o País do des per -
dí cio.

Não te nho mais per gun tas a fa zer, por que elas
já fo ram es go ta das. Gos ta ria só de en ten der uma
ques tão. Alguns de fen so res do Go ver no di zem que foi 

in ves ti do mu i to re cur so na ge ra ção de ener gia, no se -
tor ener gé ti co na ci o nal, tan to é que exis te, hoje, ins ta -
la da uma ca pa ci da de de ofer ta de 75 mil me ga watts.
No mo men to de pico, do pico má xi mo de gas to de
ener gia do Bra sil, não se gas ta mais de cer ca de 55
mil me ga watts. Então, que rem pro var que não se tra ta 
de fal ta de in ves ti men to, por que há, quem sabe, ener -
gia de so bra. Não en ten di essa ma te má ti ca.

Gos ta ria de per gun tar qual que será a re la ção
ide al de me ga watts para que a pes soa pos sa con su -
mir “x” me ga watts. Isso foi par te de um dis cur so que
fiz no ple ná rio e tam bém par te do pro nun ci a men to do
emi nen te Se na dor Ge ral do Melo.

O pes so al do Go ver no diz que mu i to foi in ves ti -
do nes se se tor e que hoje a ofer ta é de 75 mil me gaw -
wats de ener gia para o povo bra si le i ro – e no pico má -
xi mo de con su mo não se gas ta mais do que 55 mil
me ga watts.

Sin ce ra men te, gos ta ria de en ten der essa ma te -
má ti ca.

So mos do PFL e so mos fa vo rá ve is à pri va ti za -
ção.

Sr. Pre si den te, há tra mi tan do, no âm bi to do
Con gres so Na ci o nal, al guns pro je tos de lei. Te nho co -
nhe ci men to de um, do Se na dor Ro ber to Fre i re, que
re ti ra o se tor ener gé ti co do Pro gra ma Na ci o nal de Pri -
va ti za ção. Não se ria tão ra di cal, mas, na mi nha opi -
nião, não de ve ría mos pri va ti zar as hi dro e lé tri cas fe i -
tas e aca ba das. No má xi mo, de vía mos abrir con ces -
são para que o ca pi tal na ci o nal ou in ter na ci o nal in -
ves tis se na ge ra ção de ener gia. Isso é o que pen so.

O Con gres so Na ci o nal tem que se de bru çar so -
bre es sas ques tões, por que é mu i to fá cil re ce ber uma
hi dro e lé tri ca já pron ta, fal tan do ape nas um pou co
numa li nha de trans mis são. Des sa for ma es ta mos fa -
ci li tan do de ma is.

Essa foi uma das ca u sas da cri se ener gé ti ca no
nos so País.

Eram os co men tá ri os que gos ta ria de fa zer, Sr.
Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (José Alen car) – A Pre si -
dên cia agra de ce a par ti ci pa ção do emi nen te Se na dor 
Car los Pa tro cí nio.

Con ce do a pa la vra ao emi nen te Se na dor Pa u lo
Har tung.

O SR. PAULO HARTUNG – Sr. Pre si den te da
Co mis são de Infra-Estru tu ra do Se na do, Sr. Pre si den -
te da Co mis são Mis ta, Sr. Re la tor, Srs. Mi nis tros, Srªs
e Srs. Se na do res e Srs. De pu ta dos, nes te mo men to
está ha ven do duas re u niões im por tan tes so bre o
mes mo tema: esta re u nião, na qual tive a opor tu ni da -



de de ou vir as ex po si ções ini ci a is, e uma au diên cia
pú bli ca que está ocor ren do na Co mis são de Assun tos 
Eco nô mi cos, tra tan do jus ta men te des se pro je to de
au to ria do Se na dor Ro ber to Fre i re.

Lá es tão pre sen tes o em pre sá rio Antô nio Ermí -
rio de Mo ra es e tam bém o Se cre tá rio do Mi nis té rio,
Dr. Afon so Hen ri ques, numa ex ce len te dis cus são da
qual tive opor tu ni da de de par ti ci par, que está tra tan do 
jus ta men te de uma ques tão que vai fa zer par te da mi -
nha per gun ta.

O Se na dor Ro ber to Fre i re não está, com esse
pro je to, pro i bin do a pre sen ça do ca pi tal pri va do no
se tor elé tri co, seja ele na ci o nal ou es tran ge i ro; nada
dis so, como al guns di vul ga ram. S. Exª está re ti ran do
do Pla no Na ci o nal de De ses ta ti za ção, as ge ra do ras
exis ten tes cons tru í das com re cur sos pú bli cos, e a
rede de trans mis são que me pa re ce até o go ver no
tem hoje uma ava li a ção de que não deve ser pri va ti -
za da. Então, é um de ba te im por tan te e em cima dele
que ro fa zer a mi nha úni ca per gun ta para não ser re -
pe ti ti vo.

Te mos uma cri se hoje no mer ca do ata ca dis ta de 
ener gia, que me pa re ce ter co me ça do com o epi só dio 
de Angra II e se apro fun dou ago ra, quan do a de man -
da está su pe ri or à ofer ta. Gos ta ria de per gun tar aos
dois mi nis tros o que o Go ver no está pen san do em fa -
zer com o mer ca do ata ca dis ta de ener gia, emer gen ci -
al men te, nes se mo men to de cri se agu da que es ta -
mos vi ven do? E o que o Go ver no está pen san do em
fa zer em ter mos de mo de la gem do se tor?

Qu an do ouvi as duas ex po si ções achei que fal -
tou um elo do pro ces so. O nos so co le ga Mi nis tro José 
Jor ge tra tou da emer gên cia no que tan ge à ge ra ção e
trans mis são, mas não nos deu mu i tos de ta lhes em bo -
ra te nha pro me ti do man dar o pla no de ta lha do; e o Mi -
nis tro Pe dro Pa ren te tra tou es pe ci fi ca men te da emer -
gên cia do con su mo re si den ci al, in dus tri al e as sim por
di an te. Dois pla nos emer gen ci a is evi den te men te pre -
ci sam ser aper fe i ço a dos. Os mi nis tros de mons tra ram
cons ciên cia, o pró prio Go ver no já re cu ou de mu i ta co -
i sa que pro pôs, mas acre di to que fal ta um elo, que
acre di to seja o fu tu ro. O que o Go ver no está pen san -
do? Quer di zer, o Go ver no mon tou um mo de lo que
deu er ra do, na mi nha opi nião. Nós va mos cri ar uma
nova mo de la gem para o se tor, re dis cu tin do-o, re pen -
san do em ter mos de fu tu ro ou va mos tra tar só da ur -
gên cia, da emer gên cia e da con jun tu ra pre sen te?

Não sei se o Go ver no de le gou essa ta re fa para
um ou tro mi nis tro, para um ou tro mem bro da equi pe
que está tra tan do do as sun to... mas gos ta ria de co lo -
car que a Ane el saiu mu i to fra gi li za da des se pro ces -

so, e não en xer gar isso é ten tar ta par o sol com a pe -
ne i ra – o que não é o caso –, por que pre ci sa mos re -
sol ver o pro ble ma. E toda a es tru tu ra mon ta da e pen -
sa da pelo Go ver no em ter mos de re gu la ção do se tor
tem sido mu i to dis cu ti da, até a ques tão do mer ca do
ata ca dis ta que co lo quei. Então, como se pen sa essa
ques tão para um pon to fu tu ro para não vi ver mos esse 
mes mo pro ble ma em 2002? E pa re ce-me que va mos
vivê-lo par ci al men te em 2002, mas que o ci da dão,
nós e o se tor pro du ti vo na ci o nal não te nha mos esse
mes mo cons tran gi men to em 2003, em 2004, em
2005, no fu tu ro.

Ba si ca men te, Sr. Pre si den te, é essa a in da ga -
ção que ofe re ço aos dois mi nis tros.

O SR. PRESIDENTE (José Alen car) – A Pre si -
dên cia agra de ce a par ti ci pa ção do Se na dor Pa u lo
Har tung e pas sa a pa la vra ao no bre Se bas tião Ro -
cha.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA – Sr. Pre si den te,
Srs. Mi nis tros, Sr. Re la tor, Srªs e Srs. Par la men ta res,
te nho a mes ma con vic ção da que les que en ten dem
que o mo de lo de pri va ti za ção do se tor elé tri co está
sen do equi vo ca do. Pri me i ra men te pro vo cou uma es -
tag na ção nos in ves ti men tos do se tor pú bli co e não
am pli ou os in ves ti men tos no se tor pri va do, por que ao
pro mo ver a pri va ti za ção as em pre sas, que as su mi -
ram 20% do se tor, se pre o cu pa ram pri me i ro em co lo -
car em fun ci o na men to, em ade quar o se tor ad qui ri do
e não fa zer no vos in ves ti men tos.

A per gun ta que faço ob je ti va men te é se o Go ver -
no man tém a sua pro gra ma ção de pri va ti za ções? Isso
do pon to de vis ta es tru tu ral, por que uma co i sa é dis cu -
tir a si tu a ção con jun tu ral... en tão, qua is as me di das
ado ta das? E nes se âm bi to, en ten do que o Mi nis tro Pe -
dro Pa ren te, pro va vel men te por es que ci men to, de i xou
de res pon der uma das per gun tas do De pu ta do Fer -
nan do Fer ro quan to à im por ta ção de ge ra do res nes se
epi só dio da cri se, en quan to me di da con jun tu ral.

Do pon to de vis ta con jun tu ral, o Go ver no está
fa zen do o que pode e tem no vas su ges tões como as
apre sen ta das pelo Par ti do dos Tra ba lha do res e mu i -
tas ou tras. Acre di to que o Go ver no deva fa zer todo o
pos sí vel no sen ti do de re a li zar no vos in ves ti men tos
no se tor e ace le rar a cons tru ção de no vas hi dre lé tri -
cas. Já foi ci ta da aqui Be lo mon te, tem a ques tão do Li -
nhão de Guri, na Re gião Ama zô ni ca.

Se o Go ver no pre ten de man ter a mes ma po lí ti -
ca pre vis ta de pri va ti za ção do se tor, so bre tu do quan -
to a hi dre lé tri cas. Te nho uma po si ção mu i to fir me con -
tra a pri va ti za ção das hi dre lé tri cas, ten do em vis ta
que a ma i o ria dos pa í ses de sen vol vi dos não op ta ram



por pri va ti zar suas hi dre lé tri cas, so bre tu do as exis -
ten tes. 

Ia re pe tir a per gun ta da Se na do ra He lo í sa He le -
na, mas como ele co lo cou do pon to de vis ta or ça men -
tá rio, eu di ria que se pen sar mos do pon to de vis ta or -
ça men tá rio – o que o Go ver no vai fa zer em ter mos de
in ves ti men tos – co me ça rá em 2002. 

Qu e ria que os Mi nis tros pu des sem de fi nir qua is
são, de fato, as me tas do Go ver no, do pon to de vis ta a 
cur to pra zo mas que vão re sul tar, se não numa so lu -
ção ime di a ta mas pelo me nos numa pre ven ção da cri -
se para o ano que vem.

Gos ta ria tam bém de su ge rir a in clu são do nome
do Go ver na dor Almir Ga bri el, do Pará no re que ri men -
to que me pa re ce já foi apre sen ta do pelo De pu ta do
Fer nan do Fer ro. A Ama zô nia não de ve ria so frer essa
cri se, par ti ci par dela; o Nor te do Bra sil é auto-su fi ci -
en te em pro du ção de ener gia. Nós já pa ga mos aci ma
do que de vía mos, em fun ção de que a mar gem es -
quer da do Rio Ama zo nas, por exem plo, não pos sui
ener gia elé tri ca de boa qua li da de e de ní vel es tá vel. A 
Ama zô nia já está sen do pe na li za da por que pos sui
um gran de po ten ci al que está sen do de sen vol vi do a
par tir so bre tu do de Tu cu ruí. No en tan to, gran de par te
da po pu la ção da Ama zô nia, uma par te sig ni fi ca ti va
da po pu la ção da Ama zô nia, não está sen do be ne fi ci -
a da pela ener gia de Tu cu ruí. Ain da a Ama zô nia cor re
o ris co de so frer par te des sa cri se. 

O meu Esta do não está en vol vi do nis so, o Ama -
pá não está in ter li ga do ao sis te ma Sul, Su des te e
Nor des te, não está vi ven do este mo men to, pas sa mos 
por essa cri se. Como foi pos sí vel so lu ci o nar a cri se no 
Ama pá, cla ro que com in ves ti men tos mu i to me no res,
mas até num pra zo ra zoá vel? Me di das emer gen ci a is
fo ram ado ta das, aqui si ção de ge ra do res até uti li za -
dos em ou tros Esta dos, como Ca ma ça ri, por exem -
plo, a Ba hia, nos ce deu, tem po ra ri a men te, e es tão lá
até hoje al guns ge ra do res de de Ca ma ça ri. 

O Bra sil pre ci sa to mar pro vi dên ci as ime di a tas,
não sou da base go ver nis ta, Mi nis tro Pe dro Pa ren te,
prin ci pal men te mas, se fos se, es ta ria pre o cu pa do
com o ano de 2002. A per gun ta que de i xo é se o Go -
ver no vai se sub me ter ao apa gão ele i to ral tam bém
por que, man ti do o apa gão ener gé ti co no ano que
vem, não há dú vi da ne nhu ma de que o apa gão ele i to -
ral tam bém é ine vi tá vel.

O SR. PRESIDENTE (José Alen car) – A Pre si -
dên cia agra de ce a par ti ci pa ção do Se na dor Se bas -
tião Ro cha. 

É Re la tor da Co mis são Mis ta Espe ci al, o emi -
nen te Se na dor Pa u lo Sou to. Te mos ape nas 3 Se na -

do res ins cri tos para ter mi nar a re u nião ou an tes, na -
tu ral men te, pas san do a pa la vra aos con fe ren cis tas,
ilus tres Mi nis tros. São o Re la tor, Se na dor Pa u lo Sou -
to, o emi nen te De pu ta do Lu ci a no Zica e o emi nen te
De pu ta do João Cal das.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Pa u lo Sou to.
O SR. PAULO SOUTO  – Sr. Pre si den te, pro po -

si ta da men te, de i xei que os mem bros da Co mis são
ocu pas sem o tem po, fi zes sem as per gun tas por que
sei, como Re la tor, vou ter mu i to tem po e vou ter mu i to
tra ba lho du ran te esta Co mis são, e gos ta ria de ter
uma vi são bas tan te am pla da opi nião de to dos os
mem bros da Co mis são.

Hoje vou ser ex tre ma men te rá pi do só para al gu -
mas co i sas que me pa re cem que são im por tan tes
nes te mo men to. 

Pri me i ro, que ro di zer que fi quei mu i to ale gre por
essa pro vi dên cia aca ban do aque la so bre ta xa. Cre io
que ia ser ter rí vel, mes mo para uma pe que na par te
da po pu la ção, ter cons ciên cia de que fez eco no mia,
con su miu me nos e que, no fim do mês, ia pa gar mais
pela ener gia elé tri ca. Então, por mais boa in ten ção
que hou ves se nes sa me di da – e o Mi nis tro Pe dro Pa -
ren te fa lou aqui qual era essa in ten ção de que os que
con so mem mais e pos sam pa gar não ti ves sem a
gran de za de fa zer essa eco no mia – mas, de qual quer
sor te, isso iria ca u sar um cer to des con for to para o
pro gra ma. 

Eu acho que nós não po de mos, en tre tan to, ago -
ra, di zer: abrir a guar da. Eu acho que, nes te mo men to, 
mais do que nun ca, quan do hou ve essa de mons tra -
ção de in te li gên cia, de boa von ta de, de bom sen so do
Go ver no, mais do que nun ca, nós te mos que nos di ri -
gir a es ses que con so mem mais, di zen do que essa
ati tu de foi to ma da, mas é pre ci so que eles con ti nu em, 
prin ci pal men te os ma i o res con su mi do res re si den ci a -
is, que eles sin tam que há ne ces si da de de con ti nu ar
fa zen do eco no mia. 

Mas eu ti nha uma dú vi da quan to a isso, que é a
se guin te: aque le que não cum prir a quo ta, o va lor da
so bre ta xa e ape nas so bre quo ta que não cum priu, ou
vai con ti nu ar va len do aque la es ca di nha de 200 a 500, 
de 500 ou mais e 1.000. Essa é a dú vi da que eu fi quei
de como isso, efe ti va men te, vai ser fe i to in clu si ve para 
que as pes so as fi quem ab so lu ta men te cons ci en tes
do que é que vai acon te cer. 

Eu fi quei sur pre so, por exem plo, numa re u nião
de con do mí nio com to das as pes so as, ra zo a vel men -
te, mu i to bem in for ma das, e ain da ha via mu i to dú vi da
an tes des sas me di das de como se ria re al men te a
ques tão da so bre ta xa. De qual quer sor te, eu acho



que as me di das são boas para evi tar aqui lo que eu fa -
lei: o su je i to faz o sa cri fí cio e, no fim do mês, ele con -
so me me nos qui lo watt e vai pa gar mais real, o que
evi den te men te não se ria uma me di da de ra ci o na -
men to, se ria uma me di da de au men to de ta ri fa. 

A ou tra per gun ta, tam bém, é na li nha de uma
cer ta pre o cu pa ção que eu fi quei aqui. E, ago ra, ba si -
ca men te, com a ques tão da cha ma da au men to de
ofer ta no pe río do de ener gia. Nós es ta mos numa fase
de tran si ção, s sa be mos o que é isso, não é fá cil. Não
que ro dis cu tir o mé ri to, em bo ra te nha po si ção fir ma da 
so bre isso. Um País so frer esse ní vel de trans for ma -
ção, por exem plo, com re la ção à te le fo nia, à pro du ção 
de ener gia elé tri ca, etc. Quer di zer, muda-se com ple -
ta men te o mo de lo. Eu acho, por exem plo, que é mu i to
in te res san te uma fase de tran si ção. 

Mas, ba si ca men te, o que eu que ria sa ber é o se -
guin te: nes se pro gra ma de emer gên cia, es tão efe ti va -
men te, mais ou me nos, den tro da li nha que foi fe i ta os
in ves ti men tos que cou be rem às em pre sas es ta ta is
es tão de fi ni ti va men te ga ran ti dos? E, ain da mais do
que isso, se fa lha rem os ou tros in ves ti men tos, aque -
les que se es pe ra do se tor pri va do, o que é que o Go -
ver no pre ten de fa zer? 

Por que eu acho que, nes te mo men to, Mi nis tro,
mes mo que isso, even tu al men te, ve nha a con tra ri ar
um cer to mo de lo que o Go ver no está es ta be le cen do,
nós não po de mos, den tro des sa fase de emer gên cia,
fi car su je i tos a uma nova even tu a li da de do que nós
es ta mos so fren do nes te mo men to. Então, isso não
sig ni fi ca que o Go ver no vai mu dar sua po si ção. Sig ni -
fi ca ape nas que o Go ver no vai agir de tal for ma que
nós não es te ja mos, da qui a um ano, dois anos, o tem -
po que for, even tu al men te, su je i tos à con tin gên cia
que es ta mos su je i tos hoje. 

Eu acho que eram ba si ca men te es sas duas per -
gun tas. 

E eu te nho cer te za de que nós va mos ter mu i to
tem po, da qui para a fren te, para cu i dar des sas ques -
tões que são ex tre ma men te im por tan tes. Por isso, eu
pre fe ri – hoje, ouvi bas tan te – ter uma vi são bas tan te
am pla do pen sa men to de to dos os mem bros que fa -
zem par te des ta re u nião, que foi ex tre ma men te pro -
ve i to sa. 

O SR. PRESIDENTE (José Alen car) – Mu i to
obri ga do, Se na dor Pa u lo Sou to. 

Con ce do a pa la vra, ago ra, ao no bre De pu ta do
Lu ci a no Zica. 

O SR. LUCIANO ZICA – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res e De pu ta dos, Srs. Mi nis tro, eu es pe rei 

até ago ra com o fir me pro pó si to de apre sen tar al gu -
mas pro pos tas com vis tas à so lu ção do pro ble ma. 

Mas não que ro de i xar de fa zer al gu mas con si -
de ra ções so bre fa las que aqui ouvi. Entre elas – e a
pri me i ra – do De pu ta do Arthur Vir gí lio, Lí der do Go -
ver no, que diz ter des co nhe ci men to, ter lido os pro -
nun ci a men tos fe i tos na Câ ma ra dos De pu ta dos, nós
úl ti mos seis anos, e não ter en con tra do re fe rên ci as a
esse pro ble ma. Eu vou en vi ar a S. Exª uma sé rie des -
ses pro nun ci a men tos, in clu si ve, al guns fe i tos por
oca sião da apro va ção atro pe la da da Lei que cri ou a
Agên cia Na ci o nal de Ener gia Elé tri ca, que foi de ba ti -
da por exa tos quin ze mi nu tos no ple ná rio da Câ ma ra
dos De pu ta dos, sem ter pas sa do por Co mis sões e
cri ou al gu mas dis tor ções ina ce i tá ve is. Nós, da Ban -
ca da do Par ti do dos Tra ba lha do res, apre sen ta mos
um subs ti tu ti vo, re sul ta do de três me ses de tra ba lho
em tor no da ques tão, que se quer foi con si de ra do. No
nos so subs ti tu ti vo en con tra-se uma so lu ção a di ver -
sos dos pro ble mas aqui ge ra dos por fa lha da Agên cia
Na ci o nal de Ener gia Elé tri ca.

O se gun do pon to da fala do De pu ta do Arthur
Vir gí lio, que eu que ro res sal tar, é a ques tão dou tri na -
ria que S. Exª aqui trou xe, ao de fen der in sis ten te men -
te a pri va ti za ção da ge ra ção.

Con si de ro que o exem plo des sa cri se nos acen -
de, nos ilu mi na para a ne ces si da de de ter mos um se -
tor pú bli co de ge ra ção de ener gia, prin ci pal men te hi -
dráu li ca, in dis pen sá vel, e de mons tra a im por tân cia
des se se tor, o que não quer di zer, por exem plo, que
não de va mos re ce ber in ves ti men tos para a ge ra ção
de ener gia nova. É uma ou tra ques tão.

Pen so que o Go ver no tem que ter a gran de za de 
fa zer essa re fle xão, com pre en der e fa zer uma in fle xão 
no seu pro je to de pri va ti za ção e de des mon te do con -
tro le pú bli co des se se tor.

Com re la ção à fala do De pu ta do Ju qui nha, meu
co le ga de Co mis são de Mi nas e Ener gia, de que a po -
pu la ção está en ten den do e ace i tan do, que ria di zer
que a po pu la ção está ten do o com por ta men to de um
ci da dão que anda pela rua e re ce be um se qües tra dor, 
pen san do que se tra ta de um se qües tro re lâm pa go,
mas sem sa ber que o se qües tro é de lon go pra zo, de
pelo me nos três anos, e com um re vól ver na sua ca -
be ça lhe en tre ga o car tão de cré di to, a se nha e se gu -
ra a fa mí lia se qües tra da em sua casa, no es cu ro, à
es pe ra de que ele vol te e lhe de vol va a si tu a ção.

O com por ta men to da po pu la ção é este, de com -
pre en são, por que não tem al ter na ti va.

Qu e ro di zer tam bém que a par ce la de con su mi -
do res aba i xo de 200 qui lo watts/hora/mês não têm



como cor tar os 20%. Tem uma te le vi são, um rá dio-re -
ló gio des per ta dor, para le van tar para tra ba lhar, um
chu ve i ro e meia dú zia de lâm pa das. Não tem como
eco no mi zar. Acho cru el esse tra ta men to.

Qu an to às me di das ado ta das pelo Mi nis té rio, te -
nho me pro nun ci a do em abun dân cia na Câ ma ra dos
De pu ta dos acer ca des ses pro ble mas na Co mis são,
fren te ao Mi nis tro José Jor ge, e que ria elen car aqui
al gu mas ques tões que me pre o cu pam. Pri me i ro, a to -
le rân cia, re ve la da pelo Mi nis tro Pe dro Pa ren te, em re -
la ção aos ele tro in ten si vos. Vai di a lo gar com eles e
bus car uma re du ção.

Pen so que se ria per fe i ta men te pos sí vel....exa -
ta men te, a ma nu ten ção do con tra to. Os úni cos que
cum pri ram o con tra to nes sa his tó ria foi a po pu la ção,
que está sen do pu ni da por ex ces so de pa ga men to,
como diz o José Si mão. Os que rom pe ram o con tra to
fo ram o Go ver no e as con ces si o ná ri as, que es tão
sen do pre mi a das com so bre ta xas, com au men to de
ta ri fas ex tra or di ná rio e com taxa de re li ga ção, in clu si -
ve, da con ta de luz cor ta da, en quan to vai se con ver -
sar com o se tor dos ele tro in ten si vos, que po de ria per -
fe i ta men te, de acor do com pro pos tas que apre sen ta -
mos, adi ar a ex por ta ção de ener gia nas bar ras de alu -
mí nio. Esta mos ex por tan do ener gia: 80% da pro du -
ção do alu mí nio, por exem plo, é para ex por ta ção a
US$12,50, en quan to o con su mi dor paga US$100 na
pon ta da li nha.

Então, te mos que ter ca pa ci da de de cha mar
esse se tor e di zer: vo cês vão adi ar a pro du ção, va mos 
ne go ci ar com o Go ver no, que vai fa zer uma sé rie de
pro pos tas e va mos ta be lar a ener gia, aca bar com o
mer ca do ata ca dis ta. Va mos ta be lar, para evi tar a es -
pe cu la ção. Essa ener gia não é de les, em bo ra pos sa
ter sido cons ti tu í da even tu al men te com in ves ti men tos 
de les, é uma ener gia que per ten ce ao País. Por tan to,
não deve ter um prê mio de com prar ener gia sub si di a -
da e ven der no ata ca do, no pre ço do mer ca do, na
con tin gên cia em que es ta mos. Essa é uma ques tão.

Ago ra, pre o cu pa-me, além das me di das de cur -
to pra zo – a Se na do ra He lo i sa He le na, mi nha Lí der
apre sen tou à Co mis são um con jun to de do cu men tos,
uma pro pos ta ela bo ra da por nós, do Par ti do dos Tra -
ba lha do res.

(Fora do mi cro fo ne) 

Apre sen ta mos um con jun to de pro pos tas. Mas
além de las que ria acres cen tar al gu mas ques tões,
com a pre o cu pa ção em re la ção ao mé dio pra zo. Vejo
a cri se como uma cri se que, in fe liz men te, du ra rá mu i -
to tem po e que de man da rá de to dos nós que mi li ta -

mos no se tor uma ação res pon sá vel, sin ce ra, o que
acho o Go ver no não está sen do nes se as pec to com a
po pu la ção, no sen ti do de bus car so lu ções. A cur to
pra zo, acho que o Go ver no de mo rou a to mar me di -
das, to mou me di das in se gu ras, ine fi ci en tes, va ci lan -
tes e gera na po pu la ção, hoje, mu i ta des con fi an ça e
mu i ta in sa tis fa ção. 

Eu te nho um exem plo: a ques tão das lâm pa das
in can des cen tes. O Go ver no per mi tiu um acor do, em
1996, com os fa bri can tes de lâm pa das, re du zin do de
127 para 120 volts as lâm pa das, com uma rede de
127. Isso deu um pre ju í zo de ener gia de dois anos
que po de ria ter me lho ra do o nos so so fri men to. Eu fui
au tor de um pro je to de lei que pro vo cou o res ta be le ci -
men to dos 127 volts, em bo ra a vida útil das lâm pa das
te nha con ti nu a do me nor em 25%, em ra zão do acor -
do fe i to pelo Go ver no.

Com re la ção às me di das de lon go pra zo, para
mim elas pas sam, ne ces sa ri a men te, pela re to ma da
dos in ves ti men tos das em pre sas pú bli cas, pela rup tu -
ra do com pro mis so as su mi do com o FMI, que es ta be -
le ce a cru el da de do lu cro, ou seja, as em pre sas en -
tram com re ce i ta da União e de po is, na hora do in ves -
ti men to, en tram como des pe sa e está pro i bi do. É pre -
ci so que te nha mos ca pa ci da de de in ves ti men to nes -
se se tor e que haja re vi são des sa po lí ti ca.

Se gun do, pre ci sa mos de um pro gra ma es tra té -
gi co para apro ve i tar o po ten ci al já ma pe a do de ener -
gia hi dre lé tri ca. Nós te mos 100 mil me ga watts, já de -
vi da men te ma pe a dos e dis po ní ve is e pre ci sa mos re -
to mar os in ves ti men tos nes se sen ti do, a lon go pra zo.

A mé dio pra zo, eu que ria fa zer um aler ta que já
fiz ao Mi nis tro José Jor ge. Par ti ci pei, on tem, em Pi ra -
ci ca ba, de uma au diên cia pú bli ca para a ins ta la ção da 
Usi na Ter me lé tri ca de Ca ri o ba II. Nós te mos, além do
cus to dos com po nen tes, além do cus to do gás, que a
so ci e da de vai pa gar por in ter mé dio da Pe tro bras – eu
es tou de fen den do, na PEC 277, a re dis cus são dis so,
a cri a ção de uma con ta que dis tri bua para toda a so ci -
e da de, para os con su mi do res de ener gia e de com -
bus tí ve is em ge ral essa con ta, in clu in do o gás – uma
ou tra pre o cu pa ção fun da men tal. Os in ves ti do res que
hoje se pro gra mam para cons tru ir as usi nas ter me lé -
tri cas – ma jo ri ta ri a men te, são pro pos tas da Pe tro bras 
cer ca de doze de las, pelo que sei, e ou tras duas com
abun dan tes re cur sos do BNDES – in sis tem em cons -
truí-las nas re giões me tro po li ta nas, onde não há dis -
po ni bi li da de de água. Pro va vel men te, essa con di ção
– e ouvi isso on tem, na au diên cia de Ame ri ca na- vai
re tar dar subs tan ci al men te o pro ces so, em fun ção do
abas te ci men to nos gran des cen tro, in clu si ve São Pa -



u lo, que pega água da ba cia do Pi ra ci ca ba, do sis te -
ma Can ta re i ra. Assim, o Go ver no te ria que to mar uma 
de ci são po lí ti ca.

Eu já su ge ri ao Mi nis tro José Jor ge, e S. Exª ma -
ni fes tou-se fa vo ra vel men te a ela na Co mis são de Mi -
nas e Ener gia da Câ ma ra, to mar a de ci são de de ter -
mi nar aos in ves ti do res um re di re ci o na men to des se
in ves ti men to, sob pena de ele não acon te cer e não
ter mos uma so lu ção de mé dio pra zo.

Qual se ria essa so lu ção, Mi nis tro José Jor ge e
Mi nis tro Pe dro Pa ren te? Pri me i ro, a ques tão da água.
A Usi na Ca ri o ba II – eu par ti ci pei do de ba te, on tem,
em Ame ri ca na – en fren ta, hoje, pro fun da re je i ção da
so ci e da de da re gião, por que a ba cia do rio Pi ra ci ca ba
pas sou do mo men to crí ti co de dis po ni bi li da de de
água. Nós, hoje, es ta mos com pre vi são de fal ta de
água po tá vel na re gião, in clu si ve na Gran de São Pa u -
lo, bre ve men te. Ela de man da uma va zão de água de
1430 m³ por hora, não dis po ní ve is no rio Pi ra ci ca ba.
As ou tras que se pre ten de cons tru ir nes sas re giões
en fren tam o mes mo pro ble ma. O em pre en de dor está
fa zen do pro pa gan da, di zen do que vai pe gar o es go to
tra ta do de Ame ri ca na e não con ta como água da ba -
cia. Isso é uma hi po cri sia ex tra or di ná ria, pois o Go -
ver no está com pran do o es go to tra ta do para re in je -
tá-lo nas ba ci as. O rio Pi ra ci ca ba é um rio de es go to.
O que o em pre en de dor está fa zen do é pe gar a me lhor 
par te da água do rio Pi ra ci ca ba, que é o es go to tra ta -
do de Ame ri ca na, e eva po rá-lo na ge ra ção de ener -
gia. – 80% eva po ram.

Qu e ro apre sen tar uma pro pos ta con cre ta ao
Go ver no, para que ele tome ama nhã uma me di da que 
so lu ci o ne esse pro ble ma: de ter mi nar, de pron to, a
cons tru ção des sas usi nas ter me lé tri cas no eixo do
ga so du to Bo lí via/Bra sil, na re gião no ro es te do Esta do 
de São Pa u lo, onde te mos um sis te ma hí dri co ex tra -
or di ná rio do rios Ti e tê, Pa ra ná, Feio, Dou ra do e di ver -
sos rios com uma abun dân cia hí dri ca ex tra or di ná ria.
Te mos o gás do ga so du to que pas sa na que la re gião e 
te mos re des de trans mis são su fi ci en tes. Não te mos a
ou tra pon ta, o ber ro do boi, onde os fri go rí fi cos cos tu -
mam que rer ga nhar e que os em pre en de do res que -
rem, que é o mer ca do para o va por, mas que é tam -
bém um pon to po si ti vo. Na me di da em que se ins ta lar
na que la re gião esse pólo ge ra dor de ener gia ter me lé -
tri ca es ta re mos atra in do in ves ti do res in dus tri a is para
des cen tra li zar o de sen vol vi men to, aju dar a re sol ver
os pro ble mas ur ba nos dos gran des cen tros me tro po -
li ta nos e, além de tudo, com um ou tro com po nen te im -
por tan te ao le var esse in ves ti men to para aque la re -
gião, que é o fato de ter mos, lá, con di ções de re sol ver

o pro ble ma at mos fé ri co, atra vés do re flo res ta men to
ou mes mo da uti li za ção dos ca na vi a is para a ab sor -
ção dos ga ses ema na dos da que i ma. Então, é uma
so lu ção fá cil, ágil, que não vai en fren tar os pro ble -
mas, pelo con trá rio, vai ser bem re ce bi da pela so ci e -
da de e não vai ca u sar os pro ble mas que ela está
ame a çan do ca u sar na que la re gião de Cam pi nas, São 
Pa u lo. Não cabe ge ra ção ter me lé tri ca na ba cia do rio
Pi ra ci ca ba, a não ser pe que nas so lu ções. So lu ção
para 1.200 me ga watts é ina ce i tá vel na que la ba cia. O
co mi tê de ba cia não ace i ta. To dos os es tu dos ci en tí fi -
cos de mons tram que não há dis po ni bi li da de hí dri ca
na que la re gião. 

Para con clu ir, Pre si den te José de Alen car, não
po dia de i xar de ma ni fes tar mi nha con tri bu i ção, que é
sé ria, e o Go ver no, in fe liz men te, te i ma em não ou vir. 

Espe ro que o Go ver no aco lha essa, como as
ou tras su ges tões que apre sen ta mos via Se na do ra
He lo í sa He le na. 

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (José Alen car) – A Pre si -

dên cia agra de ce ao De pu ta do Lu ci a no Zica.
Pas so a pa la vra, para não per der tem po, ao emi -

nen te De pu ta do João Cal das.

O SR. JOÃO CALDAS – Sr. Pre si den te, eu gos -
ta ria de co me çar ci tan do o ilus tre mi ne i ro Cel so
Brandt, que so nha va com a mo bi li za ção na ci o nal. Fui
De pu ta do Esta du al pelo PMN e De pu ta do Fe de ral
pelo PMN, em Ala go as, com 70.000 vo tos, e o Dr. Cel -
so so nha va com esse povo-ci da dão. E ve mos, hoje,
nes sa cri se, esse povo-ci da dão, que está se mo bi li -
zan do, dan do exem plos de ci da da nia e fa zen do o
povo pen sar em tudo. Essa, tal vez, seja a sa í da do
Bra sil em ou tros as pec tos. Mas, como ele ci ta va como 
exem plo o Be ti nho, que fez a gran de mo bi li za ção na -
ci o nal de com ba te à fome e à mi sé ria, cri an do aque -
les co mi tês no Bra sil in te i ro, onde ele con se guiu mo -
bi li zar a so ci e da de, que hoje tem in ter net, que evo lu -
iu, que tem TV aber tas, TV Câ ma ra, TV Se na do, fax,
ce lu lar e ou tros re cur sos, esse povo está se mo bi li -
zan do e va mos, com cer te za, não a mé dio pra zo, mas 
a lon go pra zo, por que as pes so as fa lam em ter me lé -
tri ca como se ti ves se na pra te le i ra, no shop ping cen -
ter pron to da ser usa da. Para se ter um exem plo, para
fa zer duas ou três tur bi nas pre ci sa mos de 1 ano, de -
pen den do da ca pa ci da de de las. Mi nis tro Pe dro Pa -
ren te, há um ano e meio, fiz par te do Con se lho do Ci -
man como re pre sen tan te da Câ ma ra dos De pu ta dos
jun ta men te com o Se na dor Jo nas Pi nhe i ro. A Lei nº
9.478, de 1997, dis põe so bre a po lí ti ca ener gé ti ca e
exis te um con se lho. Pro cu rei, na épo ca, o Mi nis tro



Tou ri nho, pro cu rei o Mi nis tro Pra ti ni. Os Mi nis tros, pa -
re ce-me, são nove a fa ze rem par te des se con se lho e
o Pre si den te da ANP, o Da vid Zil bers ztajn, mas esse
con se lho, que dis cu te a po lí ti ca ener gé ti ca do País se
re u niu três ve zes ape nas. Fiz vá ri os pro nun ci a men -
tos, en vi ei fa xes, in clu si ve ao Mi nis tro Pe dro Pa ren te,
in clu si ve ti nha um tra ba lho na Co mis são de Indús tria
e Co mér cio, onde fi ze mos uma sub co mis são es pe ci al 
de com bus tí ve is re no vá ve is a par tir da bi o mas sa, pre -
o cu pa dos com a cri se no Ori en te, com a alta do dó lar,
com a fal ta de pe tró leo, ener gia de fós se is, achan do
uma sa í da, e su ge ri mos, Sr. Mi nis tro, a cri a ção de
uma Agên cia Na ci o nal de Com bus tí ve is Re no vá ve is.

Te mos um gran de po ten ci al: da cana-de-açú car, 
do mi lho, da be ter ra ba, do ba ba çu, para fa zer mo to res 
es ta ci o ná ri os, a par tir das ole a gi no sas que te mos, a
exem plo da car ra pa te i ra, da ma mo na. Ten tei de to das 
as for mas, mes mo que al guém que i ra avi sar al gu ma
co i sa a esse Go ver no não con se gue. Pode ber rar na
Câ ma ra o dia todo. É mais fá cil en con trar o Pe dro Si -
mon no céu e re sol ver com ele o pro ble ma da chu va
do que che gar ao Go ver no – é mu i to com pli ca do.

Não que ro de lon gar, va mos fi car nes ta Co mis -
são, va mos co la bo rar com o Go ver no para pe gar as
idéi as bri lhan tes des ses De pu ta dos, fazê-las exe qüí -
ve is, sem sec ta ris mo, sem de ma go gia, só com o pro -
pó si to de re sol ver, mi ni mi zar o so fri men to do povo.

Qu e ria fa zer uma per gun ta aos Mi nis tros Pe dro
Pa ren te e José Jor ge. Como fica o Pro gra ma Luz no
Cam po? Qu e ria que de po is o Mi nis tro res pon des se.
Pro gra ma im por tan te, vi tal para a re gião ru ral, prin ci -
pal men te no Nor des te, onde há mais den si da de ru ral
do País, como fica esse pro gra ma?

A idéia de um fe ri a do na ci o nal na se gun da-fe i ra
ou na sex ta-fe i ra – só não pode ser fe i to na quar ta-fe i -
ra por que não ha ve rá nin guém em Bra sí lia. Esse fe ri -
a do po de mos vê-lo com ou tro en fo que, como uma
opor tu ni da de para o tu ris mo ru ral, para o tu ris mo eco -
ló gi co, para a in te ri o ri za ção do tu ris mo, para ge rar
em pre gos, ge rar ren da e fa zer o tu ris mo in ter no, den -
tro de uma pro pos ta, ló gi co, de tu ris mo, com uma
sub co mis são do tu ris mo na Câ ma ra, com a Co mis -
são de Indús tria e Co mér cio. Essa será uma sa í da. Se 
ti ver mos que fa zer esse fe ri a do é pre ci so ha ver uma
sa í da, para equi li brar a ba lan ça, PIB, por que tí nha -
mos ou tras fon tes. Que na cri se en con tre mos um ca -
mi nho, até que o bra si le i ro con si ga co nhe cer o pró -
prio Bra sil.

Esse o aden do que eu gos ta ria de fa zer. Gos ta -
ria de fa lar da ter me lé tri ca, que o nos so com pa nhe i ro
Sa la ti el se re fe riu. Te mos a ma i or plan ta de gás ou a

se gun da. Alguém diz que é a pri me i ra, ou tros di zem
que é a se gun da em Ala go as. Te mos um ga so du to
que leva o gás para Ser gi pe e o ou tro Mar co Ma ci el le -
vou para Per nam bu co, lá para o Pólo de Su a pe, lá
para a ter ra de Sa la ti el.

Qu e re mos ge rar ener gia, a par tir do gás, da ter -
me lé tri ca, e apro ve i tar o nos so gás, mas fica a pre o -
cu pa ção do pre ço do gás, con ta, pa ri da de com dó lar,
co i sas que va mos dis cu tir nes ta Co mis são.

Eu su ge ri ria ao Mi nis tro que as mul tas, os in ves -
ti men tos, que o Go ver no fi zes se uma es pé cie de kit,
para aten der às co mu ni da des po bres, às pes so as po -
bres. O po bre não pode mais tro car uma lâm pa da,
por que au men tou o pre ço para 27,28,29 re a is. Se ele
tro car três bi cos de luz, fica sem o sa lá rio mí ni mo
dele. Então, esse kit aten de ria as as so ci a ções co mu -
ni tá ri as, as vi las, os po vo a dos, as ma ter ni da des des -
ses lo ca is, os pos tos de sa ú de, as es co las co mu ni tá -
ri as, com o quê? Com um kit de ge ra dor, para tra ba -
lhar com a aju da de sub si di ar, por exem plo, o di e sel, o 
gás, fa zer al gu ma co i sa no sen ti do de o Go ver no
olhar que te mos mi lhões de pes so as na li nha de po -
bre za e, com cer te za, não vão po der se pro te ger do
apa gão, se hou ver, por que os ri cos vão to mar suas
pro vi dên ci as, vão com prar seus ge ra do res, vão ter to -
dos os re cur sos pos sí ve is e ima gi ná ri os.

Não que ro pro lon gar mais, Sr. Mi nis tro, até por -
que já ouvi tan tos pro nun ci a men tos e eram es sas as
mi nhas con si de ra ções.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (José Alen car) – Agra de ço 
ao De pu ta do João Cal das, úl ti mo ora dor ins cri to. Qu -
e ro cum pri men tá-lo pela ci ta ção do nos so Pro fes sor
Cel so Brandt, que re al men te é uma fi gu ra ad mi rá vel.

Pas so a pa la vra ao emi nen te Se na dor Iná cio
Arru da, aliás, De pu ta do.

O SR. INÁCIO ARRUDA – Na pró xi ma ele i ção,
vou me ar vo rar a dis pu tar essa po si ção no Esta do do
Ce a rá. Por en quan to, Sr. Pre si den te, ain da es tou na
qua li da de de De pu ta do Fe de ral.

Cum pri men to V. Exª, o De pu ta do Antô nio Cam -
bra ia, o Se na dor Pa u lo Sou to, Srs. Mi nis tros. Não
que ro mais en trar na dis cus são dou tri ná ria e ide o ló gi -
ca pos ta aqui pelo De pu ta do Arthur Vir gí lio, por que,
des se pon to de vis ta, po de mos usar a as ser ti va dos
que pla ne ja ram a eco no mia dos úl ti mos anos de que
o que va lem são os re sul ta dos. E, do pon to de vis ta
con cre to, te mos um fra cas so dos re sul ta dos. Não há
mais o que dis cu tir, pelo me nos do pon to de vis ta
ener gé ti co do nos so País.



Le van to duas pre o cu pa ções para o Go ver no.
Uma é o pro ble ma dos tra ba lha do res. Esta mos as sis -
tin do a isso e po de mos ter duas co no ta ções. A pri me i -
ra é que vai ha ver de sem pre go em fun ção da con ten -
ção mes mo das em pre sas; quer di zer, es tou con ti do
no meu in ves ti men to e não pos so con ti nu ar com esse
con jun to de tra ba lha do res, ten do, en tão, que de mi tir.
E ou tra, a opor tu ni da de de de mi tir fren te à ne ces si da -
de da eco no mia de ener gia. Então, le van to a idéia,
para que o Go ver no a ana li se, de nós exa mi nar mos,
du ran te esse pe río do de ra ci o na men to, o pro ble ma
da es ta bi li da de dos tra ba lha do res no em pre go; se va -
mos ter um de sem pre go em mas sa, além da es cu ri -
dão, das tre vas, va mos ter tam bém um caos no se tor
li ga do aos tra ba lha do res, um de ses pe ro ain da ma i or.
Então, é uma ques tão a ser exa mi na da.

O se gun do, le van ta do pelo Se na dor Pa u lo Har -
tung, é que fi ze mos uma pe que na emen da, que te -
mos apre sen ta do su ces si va men te às me di das pro vi -
só ri as. Como elas têm-se su ce di do, te mos tido que
tam bém fa zer a mes ma co i sa com a nos sa emen da,
con si de ran do que não há por que man ter as ati vi da -
des do MAE du ran te o ra ci o na men to; te ría mos de
sus pen der suas ati vi da des, por que o MAE, em úl ti ma
ins tân cia, pode trans for mar-se num mer ca do es pe cu -
la ti vo bru tal, inad mis sí vel, ina ce i tá vel; te ría mos de
sus pen der, as sim, a sua atu a ção nes se pe río do. Quer 
di zer, o MAE já exis te, uma lei ins ti tu iu o Mer ca do Ata -
ca dis ta de Ener gia, mas es ta mos numa si tu a ção efe -
ti va men te de emer gên cia; por tan to, não cabe es pe cu -
lar com um in su mo que está fal tan do. Te ría mos de
sus pen der essa ati vi da de; é algo que te mos pro pos to
su ces si va men te à me di da pro vi só ria e, evi den te, que
se ria al vis sa re i ro se o pró prio Go ver no con cor das se
quan to a ques tão. Des se modo, não te ría mos gran -
des di fi cul da des de o Re la tor aca tar e vo tar isso ime -
di a ta men te, re sol ven do o pro ble ma.

Um ter ce i ro as pec to está li ga do ao que le van tou 
a Se na do ra He lo í sa He le na: o pro ble ma dos in ves ti -
men tos. Esta mos fa lan do aqui em ter me lé tri ca, par -
que ener gé ti co no seu con jun to, em que se in clu em a
ge ra ção hi dre lé tri ca, ter me lé tri ca, eó li ca, o ba ba çu, a
car ra pa te i ra e ou tras al ter na ti vas. Essas al ter na ti vas
são le tras mor tas se não cons ta rem da LDO, do Orça -
men to da União e se não hou ver su ple men ta ção or -
ça men tá ria ago ra. Para ou tras ques tões, quan do há
in te res se con cre to e emer gen ci al do Go ver no, su ple -
men ta-se. Então, o Go ver no te ria, a ri gor, que man dar 
uma su ple men ta ção para o Mi nis té rio das Mi nas e
Ener gia para ga ran tir tudo isso que es ta mos fa lan do
aqui e mu i to mais co i sas que o Go ver no tem fa la do –

aqui tam bém se fala mu i ta co i sa, a lis ta está gran de,
com cer te za, nas mãos de V. Exª. Para ga ran tir que as 
bá si cas se jam aten di das, o Go ver no pre ci sa su ple -
men tar o Orça men to des te Mi nis té rio; do con trá rio,
não há como tra tar de ab so lu ta men te de ne nhu ma
ati vi da de de ge ra ção no mé dio, por que, na emer gên -
cia, é isto mes mo, sem ou tra al ter na ti va: va mos ra ci o -
nar o má xi mo que pu der mos. Ain da mais nós do Nor -
des te, que vamo-nos sub me ter a um ra ci o na men to
que pode su pe rar os 20%, quer di zer, uma si tu a ção
mu i to mais di fí cil a nos sa, que exi ge, por tan to, o cha -
ma men to para a su ple men ta ção e tam bém a ga ran tia
de que mes mo com es ses pro ble mas to dos que le -
van tou o De pu ta do Zica, em re la ção ao su pri men to
de água para a ge ra ção nas ter mos, que é um pro ble -
ma con cre to nos so, no Nor des te ti ve mos a pos si bi li -
da de tam bém, está lá o gás, ago ra para ter as ter me -
lé tri cas pre ci sa ría mos ter água. Ao fi nal, quem sabe,
pre ci sa ría mos de um ou tro Mi nis té rio na Mesa para
pro por mos já de ime di a to tam bém a trans po si ção do
To can tins para o São Fran cis co, para re sol ver mos
esse pro ble ma de água na ge ra ção de ener gia lá no
Nor des te e con se guir mos re a li zar es sas ter mos. Mas
fico jus ta men te aqui, por que não que ro pro lon gar o
de ba te dou tri ná rio ide o ló gi co, por que os re sul ta dos
são prá ti cos, con cre tos e ob je ti vos. 

Então são ques tões que gos ta ria de le van tar
para exa mi nar mos em re la ção ao pro ble ma da cri se
de ener gia que es ta mos vi ven do em nos so país. 

O SR. PRESIDENTE (José Alen car) – Mu i to
bem, a Pre si dên cia agra de ce ao De pu ta do Iná cio
Arru da. Ago ra pas so a pa la vra, para con clu ir, ao Se -
na dor, per dão, ao Mi nis tro José Jor ge e ao Mi nis tro
Pe dro Pa ren te.

O SR. – Como a re no va ção é de 2/3, o Se na dor
José Alen car está con si de ran do que vai ser am pla
mes mo.

O SR. PRESIDENTE (José Alen car) – O Se na -
do ga nha ria dois gran des no mes. Antes, po rém, que -
ro per gun tar ao emi nen te Pre si den te Anto nio Cam -
bra ia, da Co mis são Mis ta, se de se ja fa zer as suas
con si de ra ções para os Mi nis tros.

O SR. ANTONIO CAMBRAIA – Sr. Pre si den te,
ape nas agra de cer a pre sen ça do Mi nis tro José Jor ge, 
das Mi nas e Ener gia, e do Mi nis tro Pe dro Pa ren te, Co -
or de na dor da Câ ma ra de Ges tão, agra de cer aos De -
pu ta dos e Se na do res da Co mis são Espe ci al Mis ta, e
in for mar que, na quin ta-fe i ra, às 9h30min, te re mos
uma re u nião ad mi nis tra ti va para aná li se de re que ri -
men tos que já che ga ram à Co mis são e tam bém para



es ta be le cer mos uma agen da de tra ba lhos para a nos -
sa Co mis são. Era só isso, Sr. Pre si den te. Obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (José Alen car) – Com a
pa la vra, en tão, o Mi nis tro José Jor ge.

O SR. JOSÉ JORGE – Sr. Pre si den te, Srs. De -
pu ta dos, vou, como das ou tras ve zes, exa mi nar as
per gun tas, res pon der al gu mas e de i xa rei ou tras para
o Mi nis tro Pe dro Pa ren te.

Em re la ção às per gun tas do De pu ta do Ju qui -
nha, como é do se tor, exis tem al gu mas per gun tas, de
cer ta ma ne i ra, téc ni cas aqui. A pri me i ra, em re la ção a 
5.000 me ga watts que já fo ram li ci ta dos e ain da não
fo ram re a li za dos em ter mos de hi dre lé tri cas. Esta mos 
le van tan do esta ques tão e será abor da da na atu a li za -
ção do Pla no De ce nal que es ta mos re a li zan do. Não
abor da mos es sas hi dro e lé tri cas no Pla no Con jun tu -
ral, esse atu al de que fa lei hoje, por que nor mal men te
o pra zo de cons tru ção des sas hi dro e lé tri cas não da -
ria para en trar nes se pra zo, são três, qua tro, cin co
anos no mí ni mo. E es sas re al men te ocor rem mu i tas
ve zes por fal ta de in ves ti men to ou por ques tão de
meio am bi en te, ou de ga ran ti as. São es sas ba si ca -
men te as três ra zões. Mu i tas ve zes, como S. Exª dis -
se, um gru po ga nha, mas não tem os re cur sos; ou tras
ve zes não tem as ga ran ti as, e em ter ce i ro, mu i tas ve -
zes, na que le lo cal, não se con se gue, como o De pu ta -
do Zica fa lou... Para a ter mo acon te ce tam bém para a
hi dro. A ques tão das per das é tam bém uma ques tão
téc ni ca que va mos man dar exa mi nar. 

A ques tão do Re luz, que é um pro gra ma im por -
tan te na área da ra ci o na li za ção da de man da, vai ter
con ti nu i da de. Exis tem al guns pro ble mas em re la ção
a dis tri bu i do ras que va mos pro cu rar re sol ver para que 
pos sa ca mi nhar mais rá pi do. 

Em re la ção à Lei nº 20.905, es ta mos com es pe -
ran ça de que o Con gres so apro ve o mais rá pi do pos -
sí vel. Se não me en ga no, esta se ma na os lí de res já
de ram pri o ri da de. Não sei se o De pu ta do con fir ma.
Mas a nos sa idéia é que seja apro va da o mais rá pi do
pos sí vel. 

O au men to da PCH de 30 para 50 me ga watts é
uma ques tão téc ni ca a dis cu tir, por que, na ver da de,
vem a ques tão do PPA e das ga ran ti as do fi nan ci a -
men to. No mo men to em que se au men ta o va lor, au -
men tam-se tam bém as con di ções de ga ran tia, as di fi -
cul da des do PPA. Então tem que ha ver um equi lí brio
en tre, va mos su por, a fa ci li da de e o va lor do in ves ti -
men to, não se pode tam bém... (Fora do mi cro fo ne)
Atu al men te é até 30, S. Exª quer au men tar até 50.
Essa é que é a idéia dele.

O SR. JUQUINHA – Sr. Mi nis tro, pos so fa lar um
pou qui nho? É que tem in ves ti dor so bran do para esse
in ter va lo, en tre o 30 e o 50. Esse mo de lo é usa do pe -
los Esta dos Uni dos, pela Eu ro pa in te i ra.

O SR. JOSÉ JORGE – Mas não está im pe din do
que nin guém faça uma hi dre lé tri ca de 40, de 50. Ele
ape nas não é uma PCH e tem al gu mas di fi cul da des
adi ci o na is.

O SR. JUQUINHA – Pois é, mas aí vai dar uma
mo bi li da de mu i to gran de.

O SR. PRESIDENTE (José Alen car) – Per dão,
Sr. Mi nis tro, en ten di a co lo ca ção pos ta pelo De pu ta do 
Ju qui nha, é que a PCH tem zero de ou tor ga one ro sa
e a trans mis são tam bém é sem ônus até 30 me ga -
watts. Então, se ele var mos até 50, isso aju da na vi a bi -
li za ção de usi nas des se por te.

O SR. JOSÉ JORGE – Sem dú vi da. Con cor do
que aju da na vi a bi li za ção. Mas a au to ri za ção da Ane -
el para um usi na de 30 é mais sim ples, o meio am bi -
en te é mais sim ples, o trans por te do re cur so é mais
sim ples, o fi nan ci a men to tam bém é mais sim ples, a
Ele tro brás for ne ce o PPA.

No mo men to em que eu ele var isso para 50, vai
fa ci li tar. Em com pen sa ção, é uma res pon sa bi li da de
ma i or em re la ção ao ta ma nho, pois já é bem ma i or o
de 50, mas vai ser ana li sa do. E va mos le var em con ta
os seus ar gu men tos.

O SR. JUQUINHA – Mi nis tro, além dis so, é en -
trar no lixo do ONS, no mer ca do ata ca dis ta de ener -
gia. Mu dan do o PCH de 30 para 50, já te ría mos um
po ten ci al mu i to gran de. Na ver da de, es tou que ren do
aju dar.

O SR. JOSÉ JORGE – Agi li zar. A ques tão do
De pu ta do Sa la ti el, na re a li da de, sub di vi de-se em
três: em pri me i ro lu gar, a ques tão do PPA para as tér -
mi cas. Na re a li da de, es ta mos pre pa ran do uma fi lo so -
fia ge ral para o for ne ci men to de PPA pe las es ta ta is,
por que é a mes ma co i sa: tem o lado po si ti vo e o lado
ne ga ti vo. O lado po si ti vo é que você agi li za a cons tru -
ção pelo se tor pri va do; o lado ne ga ti vo é que você
com pro me te o fu tu ro quan do con ce de um PPA por 15
anos, que é o pra zo nor mal que se dá a um PPA.
Então, tem que ter uma po lí ti ca de for ne ci men to des -
ses PPAs. 

A usi na do Bon gi já está em pro ces so de res ta u -
ra ção, e vai ser re a lo ca da. A ques tão da li ci ta ção é
uma ques tão de mu i ta res pon sa bi li da de para quem
tra ba lha no Go ver no. E a li ci ta ção, na re a li da de, foi a
me lhor ma ne i ra en con tra da para que o Go ver no pos -
sa com prar as co i sas. A me di da pro vi só ria con fe re po -
der ao co mi tê para, em al guns ca sos, dis pen sar li ci ta -



ção. Mas a nos sa idéia é que isso seja fe i to com o ma -
i or co me di men to pos sí vel, para evi tar que pos sa mos
ter pro ble mas no fu tu ro. E isso tam bém para li nha de
trans mis são, para ge ra ção, etc.

Em re la ção à ques tão da Se na do ra He lo í sa He -
le na e a LDO... Na ques tão do or ça men to, eu tal vez
pu des se dar três in for ma ções: em pri me i ro lu gar, a
par tir de re u niões que ti ve mos com a Re la to ra, De pu -
ta da Lú cia Vâ nia, va mos in clu ir al gu mas afir ma ções
na LDO em re la ção à pri o ri da de para o se tor de ener -
gia, tan to no Orça men to quan to no BNDES. Os re cur -
sos pro pri a men te di tos vêm no Orça men to. Mas tam -
bém va mos pe dir uma su ple men ta ção em re la ção ao
Orça men to des te ano, para ga ran tir es ses in ves ti -
men tos que se rão fe i tos pe las es ta ta is, e va mos apre -
sen tar um or ça men to es pe cí fi co para o ano que vem.
Essas são as três co i sas que se rão fe i tas. Com re la -
ção aos va lo res, vou for ne cê-los pos te ri or men te, já
que ain da não os fe cha mos.

Na ver da de, há uma co i sa que tal vez fos se im -
por tan te es cla re cer: des ses 20 mil me ga watts que fa -
lei, boa par te dele está sen do fe i ta atra vés de em pre -
sas pri va das. As ter me lé tri cas, mes mo as hi dre lé tri -
cas, das 20 hi dre lé tri cas que es tão em cons tru ção,
so men te uma é pu ra men te es ta tal, que é Tu cu ruí, que 
está sen do am pli a da; com re la ção às de ma is, al gu -
mas têm par ti ci pa ção es ta tal, mas mu i tas são de ini ci -
a ti va pri va da. E as ter me lé tri cas tam bém, a ma i o ria
tem par ti ci pa ção da Pe tro brás com a ini ci a ti va pri va -
da. A ma i o ria das ter mo e lé tri cas tem par ti ci pa ção da
Pe tro bras com a ini ci a ti va pri va da. Mas a idéia é que
es sas par ti ci pa ções da Ele tro brás ou de ou tra es ta tal
se jam am pli a das e apa re çam nos or ça men tos. 

Em re la ção ao que dis se o Se na dor Car los Pa -
tro cí nio, a di fe ren ça de ter o pi que e não ter ener gia,
com pa ra ti va men te, é como ter um au to mó vel e não
ter a ga so li na. Na re a li da de, no nos so caso, te mos
má qui nas que po de ri am ge rar mais ener gia, como
es tão ge ran do hoje, po rém, como não te mos água,
não te mos com bus tí vel, não po de mos gerá-la. Por -
tan to, não adi an ta nada, por exem plo, ter um Mer ce -
des-Benz e não ter ga so li na para an dar nele. É me -
lhor ter um fus qui nha com ga so li na. 

Esta é a di fe ren ça: es ta mos gi ran do com 60 mil
me ga watts, no Bra sil todo – por que tem uma par te
que está fora do sis te ma, tem má qui na em ma nu ten -
ção –, e es ta mos com um con su mo no pi que de 51 mil 
me ga watts. Quer di zer, há uma fol ga de 9 mil me ga -
watts, o que é con for tá vel, pois não há o ris co de o sis -
te ma cair na hora do pico. Li, on tem, uma ma té ria que
di zia que, em Nova Ior que, o pro ble ma de ener gia é

no pico. Eles têm 35 mil me ga watts de giro e já têm
um con su mo de 33 mil me ga watts, e o ve rão está che -
gan do. Na re a li da de, o nos so pro ble ma é ou tro.

Peço des cul pas pela ques tão do con vi te. Eu de -
ve ria ter vin do aqui há duas se ma nas, mas a data co -
in ci diu com a re u nião de que par ti ci pei com o Pre si -
den te e não pude vir. De po is foi fe i ta essa re u nião
con jun ta, e eu agra de ço a opor tu ni da de de es tar aqui.

Qu an to à per gun ta do Se na dor Pa u lo Har tung
em re la ção ao MAE, há pou co tem po, a Ane el, que
fis ca li za o MAE, fez uma in ter ven ção no ór gão. Ele
está sen do re es tu da do, para que se ve ri fi que qual o
seu pa pel. Em re la ção a esse mo de lo, o que acon te ce 
é que o sis te ma só tem três anos de fun ci o na men to,
por tan to, pra ti ca men te, não foi im plan ta do. Te mos
que ter um pou co de cu i da do na aná li se do sis te ma,
para ve ri fi car mos, a mé dio e a lon go pra zos, qua is se -
rão as mu dan ças que de ve rão ser fe i tas ne les, sem
que seja a nos sa pri me i ra opi nião. Todo mun do tem
uma opi nião e, ge ral men te, a opi nião de cada um é
cer ta, mas, nor mal men te, a me lhor opi nião é a do
con jun to das pes so as que dis cu tem. 

Acho que esta Co mis são e ou tras que es tão
sen do cri a das em ní vel téc ni co, cer ta men te, opi na -
rão, e nós, do Go ver no, ou vi re mos o que for mais im -
por tan te, para fa zer mos as mo di fi ca ções que de vem
ser fe i tas. 

Em re la ção à ques tão do Se na dor Se bas tião
Ro cha, fo ram fe i tos al guns in ves ti men tos numa boa
par ce la do Nor te, que ti nha uma si tu a ção bem mais
di fí cil. Hoje, o Nor te tem uma si tu a ção me lhor do que
a res tan te do País, e isso é óti mo. 

A per gun ta do Se na dor Pa u lo Sou to so bre o
pro ble ma de emer gên cia, eu de i xa rei para o Mi nis tro.

Na re a li da de, com re la ção ao pro ble ma de
emer gên cia, como eu dis se, boa par te dos in ves ti -
men tos são do se tor pri va do. Inclu si ve, na par te de hi -
dre lé tri cas, só in clu í mos hi dre lé tri cas já em cons tru -
ção; que são 20, por que as ou tras não al can çam o
pra zo de 2003. Em al gu mas de las, a Ele tro brás par ti -
ci pa e po de rá par ti ci par de ou tras para agi li zar. 

Em re la ção à ques tão do De pu ta do Lu ci a no,
nós já con ver sa mos so bre isso quan do es ti ve na Câ -
ma ra. Inclu si ve, já re pas sei essa in for ma ção para a
Pe tro bras e vou pas sá-la no va men te e vou co brar sua 
res pos ta. Re al men te, te mos mu i ta di fi cul da de com re -
la ção ao meio am bi en te na lo ca li za ção des sas usi nas 
em São Pa u lo. Uma de las, in clu si ve, vai ce der as tur -
bi nas para co lo car na Usi na de San ta Cruz. Lá se
con se guiu au to ri za ção am bi en tal, mas o Mi nis té rio
Pú bli co en trou na Jus ti ça e can ce lou a au to ri za ção.



Foi na de Cu ba tão. O Mi nis té rio Pú bli co can ce lou , en -
tão, vai se fa zer no Rio de Ja ne i ro.

O SR. – Em Ca i o ba, se for con ce di do, eu vou
en trar na Jus ti ça para em bar gar por con ta da ques tão
da água. 

O SR. JOSÉ JORGE – Então, é me lhor fa zer em 
ou tro lu gar. 

O De pu ta do João Cal das, em re la ção ao Pro -
gra ma Luz no Cam po, ape sar de ser um pro gra ma de
au men to de de man da, mas é um pro gra ma que con -
so me mu i to pou ca ener gia, vol ta do para a po pu la ção
ru ral, não de man da rá ne nhu ma so lu ção de con ti nu i -
da de, con ti nu a rá.

Em re la ção ao De pu ta do Iná cio Arru da, so bre a
ques tão da su ple men ta ção, en vi a re mos a su ple men -
ta ção e o or ça men to do ano que vem, den tro des se
pla no emer gen ci al que será fe i to, e a idéia do Go ver -
no, como o Mi nis tro Pe dro Pa ren te po de rá fa lar, é a de 
que to dos es ses re cur sos se jam dis po ni bi li za dos.

Como foi mi nha úl ti ma res pos ta, agra de ço a
aten ção de to dos, e peço des cul pas aos Se na do res
que cha mei de De pu ta do e aos De pu ta dos que cha -
mei de Se na dor, e ao Mi nis tro, que cha mei de De pu -
ta do.

O SR. PRESIDENTE (José de Alen car) – Agra -
de ce mos a par ti ci pa ção do emi nen te Se na dor José
Jor ge, ilus tre Mi nis tro de Mi nas e Ener gia, e pas sa -
mos ago ra a pa la vra ao emi nen te Mi nis tro Pe dro Pa -
ren te.

O SR. PEDRO PARENTE – Obri ga do, Sr. Pre si -
den te. 

Indo tam bém às ques tões, ano tei aqui um item
do De pu ta do Ju qui nha, que o Mi nis tro José Jor ge não 
res pon deu. S. Ex.ª fez um co men tá rio em re la ção ao
fato de que as ações es tão mu i to de va gar, que a Câ -
ma ra de Ges tão da Cri se de Ener gia Elé tri ca te ria an -
da do mu i to rá pi do, mas que isso não está che gan do – 
di ga mos – aos es ca lões in fe ri o res da es tru tu ra. 

Qu e ro di zer que, nes se tra ba lho que o Mi nis tro
José Jor ge está co or de nan do, iden ti fi ca re mos ação a
ação, e acom pa nha re mos to das, exa ta men te para
evi tar esse pro ble ma, e a me di da pro vi só ria dá po de -
res para que a gen te en tre e ins te a an dar mais rá pi -
do, a su pe rar obs tá cu los.

Há tam bém a ques tão das con cor rên ci as que o
Mi nis tro José Jor ge men ci o nou, quer di zer, a Câ ma ra
tem o po der de de fi nir ca rá ter de ur gên cia a de ter mi -
na das obras, mas, como S. Ex.ª men ci o nou, te mos
que fa zer isso com mu i to cu i da do. 

Então, é um pro ble ma essa ques tão das ações,
mas atu a re mos ob je ti va men te, olhan do caso a caso
para que pos sa mos ter uma ação não de uma or dem
ge ral, que às ve zes não fun ci o na, mas olhar o pon to
es pe cí fi co, onde está se gu ran do, para que pos sa mos
avan çar nes sa li nha.

O De pu ta do Sa la ti el Car va lho men ci o nou a
ques tão do apa gão des con tro la do. Acho que essa é a
nos sa obri ga ção, evi tar esse apa gão des con tro la do
de qual quer for ma. Qu e ro di zer que, com re la ção ao
Nor des te, não es pe ra re mos che gar aos 4,7, quer di -
zer, como dis se mos, va mos es tar acom pa nhan do
para que pos sa mos ado tar ou tras me di das, se a ten -
dên cia se ma ni fes tar. O que es pe ra mos é que essa
ten dên cia não se ma ni fes te nes sa di re ção para que
pos sa mos con ti nu ar com o pro gra ma de ra ci o na men -
to, tal como de fi ni do.

Tam bém que ro di zer que, em re la ção ao Nor -
des te – vi ou tras pre o cu pa ções –, nos sa pri me i ra op -
ção não será au men tar o per cen tu al do ra ci o na men to. 
Então, que ro de i xar cla ro isso, que ten ta re mos bus car 
ou tras al ter na ti vas an tes de dis cu tir essa pos si bi li da -
de, mas va mos fa zer, de qual quer for ma, em dis cus -
são com os Go ver na do res do Nor des te.

Qu an to aos de ma is itens, já fa la mos da sim pli fi -
ca ção dos pro ces sos...

O SR. SALATIEL CARVALHO – Mi nis tro Pe dro
Pa ren te, cre io que a par te mais im por tan te da mi nha
in ter ven ção foi exa ta men te a co-ge ra ção, e V. Ex.ª
não fa lou nada so bre co-ge ra ção.

O SR. PEDRO PARENTE – Mas, quan to à
co-ge ra ção, eu pe di ria ao Mi nis tro José Jor ge que pu -
des se fa lar, por que a idéia é de que ha ve rá um apo io
ma ci ço para o pro gra ma de co-ge ra ção – só para
men ci o nar, por que S. Ex.ª deu uma sa í da –, den tro
des se pro gra ma que S. Ex.ª vai en ca mi nhar para esta
Co mis são. Ali S. Ex.ª tem um pro gra ma que é de ta lha -
do por hi dre lé tri cas, ter me lé tri cas, trans mis são, terá
tam bém co-ge ra ção, terá SPC a gás, ener gia al ter na -
ti va, en tão, ha ve rá uma lis ta de pro gra mas para cada
um des ses e um re for ço ma ci ço para o pro gra ma de
co-ge ra ção. Como é uma par te do pro gra ma, uma
atri bu i ção que está sob a res pon sa bi li da de do Mi nis -
tro José Jor ge, não co men tei. Mas está den tro do pro -
gra ma, acha mos que é fun da men tal, mu i to pode ser
fe i to re al men te em ter mos de co-ge ra ção, prin ci pal -
men te em ter mos de ve lo ci da de, quer di zer, é uma
área onde mu i to ra pi da men te po de mos ter re tor no,
De pu ta do.

O SR. PRESIDENTE (José Alen car) – Co-ge ra -
ção e ge ra ção pró pria.



O SR. PEDRO PARENTE – É isso mes mo.

O SR. PEDRO PARENTE – Qu an to à ilu mi na -
ção pú bli ca, con ti nua o pro gra ma com es tí mu lo. Cre io
que o Mi nis tro José Jor ge men ci o nou que não es ta -
mos mo di fi can do o pro gra ma de in cen ti vo à ilu mi na -
ção pú bli ca, na re a li da de ele con ti nua, e faz par te a
idéia de que es ti mu la re mos a subs ti tu i ção das lâm pa -
das, e in clu si ve es ta mos dis cu tin do, por que, como a
re gra saiu, diz para re du zir em 35% o con su mo, o que
per mi te que se faça a subs ti tu i ção das lâm pa das e
man te nha o mes mo grau de lu mi no si da de. Isso tam -
bém es ta mos ven do.

À Se na do ra He lo í sa He le na, uma ques tão da
LDO, o Mi nis tro José Jor ge já res pon deu. Fez a per -
gun ta so bre a ques tão do pra zo, dis cus são com os
se to res ele tro in ten si vos. Há uma ques tão fun da men -
tal que é a de fi ni ção de como é que fica a Re gião Nor -
te. Tão logo seja con clu í do, que isso será fe i to mu i to
ra pi da men te, tam bém que re mos con clu ir a dis cus são 
com os ele tro in ten si vos ra pi da men te.

A ques tão do uso múl ti plo de água, lem brar que
foi cri a da Agên cia, Agên cia Na ci o nal de Águas. Quer
di zer, não é que não te nha sido fe i to nada. Essa
Agên cia está cu i dan do des sa ques tão e eu não te ria
mais in for ma ções para dar nes te mo men to, por que
não co nhe ço o tema.

Na par te de sa ú de e edu ca ção, ge ra do res para
sa ú de e edu ca ção, tam bém foi cri a do um gru po cujo
ob je ti vo é olhar para es ses se to res es sen ci a is, en tre
os qua is se in clu em hos pi ta is e es co las. É um gru po
co or de na do pelo Ge ne ral Car do so e o ob je ti vo é exa -
ta men te que a gen te te nha con di ção de pre pa rar es -
sas áre as para uma even tu a li da de que que re mos evi -
tar de apa gões. Ain da em re la ção à sa ú de, lem brar
que o Mi nis tro José Ser ra re cen te men te lan çou um
pro gra ma para a ins ta la ção de ge ra do res em to dos os 
hos pi ta is aci ma de um de ter mi na do nú me ro de le i tos,
que não me re cor do aqui, ago ra, mas isso tam bém já
foi tra ba lha do. Ape nas di zer que o Go ver no está
olhan do essa ques tão com o Ge ne ral Car do so para
que a gen te pos sa aten der es sas áre as pri o ri tá ri as.

O Se na dor Pa u lo Har tung men ci o nou a ques tão 
da fal ta de um elo para o fu tu ro. O Mi nis tro José Jor ge
já men ci o nou a ques tão do mo de lo. Acho que é uma
dis cus são ne ces sá ria sa ber se é um pro ble ma do mo -
de lo ou se é um pro ble ma de im plan ta ção do mo de lo.
Na par te do Go ver no Fe de ral, do Po der Exe cu ti vo,
nós es ta mos fa zen do aque la Co mis são que está ana -
li san do es sas ques tões, que é exa ta men te para a
gen te po der ter uma con vic ção com re la ção ao que

fa zer. Essa Co mis são con clui os seus tra ba lhos em
60 dias a par tir da data da sua im ple men ta ção.

O Se na dor Se bas tião Ro cha men ci o nou a
ques tão da im por ta ção dos ge ra do res. Nós es ta mos
olhan do es sas ques tões tam bém. Te mos uma pre o -
cu pa ção que nos foi tra zi da, in clu si ve pela área sin di -
cal, de não per mi tir a im por ta ção de ge ra do res que
são fa bri ca dos no Bra sil. Quer di zer, a idéia de não
atra pa lhar o con su mo, quer di zer, a pro du ção in ter na.
Mas os ge ra do res que não são fa bri ca dos no Bra sil
nós va mos es ti mu lar, in clu si ve me di an te uma po lí ti ca
ta ri fá ria.

Então o se nhor fez um co men tá rio so bre a ques -
tão do apa gão ele i to ral. Ape nas di zer para o se nhor
que, com sin ce ri da de, não faz par te das nos sas pre o -
cu pa ções. O nos so ob je ti vo hoje é re sol ver esse pro -
ble ma, ad mi nis trar essa si tu a ção que não é mu i to
sim ples.

Se na dor Pa u lo Sou to, fi cou uma dú vi da aqui, a
ques tão da ta ri fa adi ci o nal. O que Go ver no fez foi de
ape nas di zer: quem cum prir meta não paga a ta ri fa.
Por tan to, as ta ri fas per ma ne cem na que las fa i xas: de
du zen tos a qui nhen tos e de qui nhen tos até o va lor do
con su mo da con ta. Se cum prir, não paga a ta ri fa adi -
ci o nal, mas se não cum prir a ta ri fa se apli ca nes sas
fa i xas, con for me o es ta be le ci do. Quer di zer, é um ar ti -
go sim ples na Me di da Pro vi só ria di zen do: cum priu a
meta, não pa gou a ta ri fa adi ci o nal.

O De pu ta do Lu ci a no Zica, a ques tão dos ele tro -
in ten si vos. Já men ci o nei que nós va mos aguar dar a
de fi ni ção da si tu a ção na Re gião Nor te. Eu não con -
cor do que fo ram me di das in se gu ras e va ci lan tes. Pen -
so que se a gen te ti ves se es cu ta do e não ti ves se al te -
ra do, nós es ta ría mos ago ra sen do cri ti ca dos por que
fo mos in sen sí ve is. É uma for ma de ver. Acho que é
mu i to me lhor que a gen te pos sa es cu tar. Alte rar aqui -
lo que a gen te con cor dar, pa re ce-me me lhor do que
sus ten tar uma po si ção ape nas pelo or gu lho de di zer
que es ta va cer to no iní cio, não vou mu dar, ain da que
a gen te seja ta cha do como in se gu ro e va ci lan te.

O SR. – Espe ro que isso va lha para re vi sar o
mo de lo tam bém.

O SR. PEDRO PARENTE – De pu ta do, com cer -
te za. Ape nas não po de mos es pe rar que a gen te te -
nha opi niões de con sen so ou con ver gen tes, mas sem 
dú vi da ne nhu ma acho mu i to im por tan te que no mo -
de lo para um se tor tão im por tan te a gen te pos sa ter
um de ba te mu i to am plo, por que não que re mos re pe tir 
o pro ble ma. Nin guém quer. O Po der Exe cu ti vo não
quer. O Se nhor Pre si den te não quer.



Qu an to à re to ma da de in ves ti men tos das es ta -
ta is, o Se na dor José Jor ge já fa lou, es pe ro que ele
não se in co mo de de eu cha má-lo de Se na dor ou Mi -
nis tro. Não hou ve, quer di zer, a ques tão dos in ves ti -
men tos es ta ta is que ro men ci o nar que é mu i to pe que -
na a di fe ren ça en tre a de man da so li ci ta da pe las es ta -
ta is e o que foi au to ri za do nos or ça men tos de in ves ti -
men to. Hou ve pro ble ma de re a li za ção. To das es sas
ques tões de vem ser dis cu ti das, mas é fun da men tal...

O SR. – O pro ble ma da re a li za ção é em tor no de 
25%

O SR. PEDRO PARENTE – Sim, De pu ta do, mas 
o pro ble ma da re a li za ção não se re fe re à fal ta de au -
to ri za ção nem ao cor te pré vio. Há ou tras ques tões
que pre ci sam ser ana li sa das. Às ve zes é pro ble ma de
pro je to, en fim há uma sé rie de ques tões, mas não po -
de mos – e esse é um pon to de vis ta do Go ver no – de i -
xar de re a li zar os in ves ti men tos ne ces sá ri os. Isso nos 
pa re ce fun da men tal. Te mos um pon to de vis ta, e sei
que al guns dis cor dam, de que é me lhor ofe re cer pri -
me i ro para o se tor pri va do. Aque les que não fo rem
con tem pla dos pelo se tor pri va do, se são fun da men ta -
is, de vem ser fe i tos pelo Go ver no, ou seja, não há
como fi car mos sem in ves ti men tos em se to res como
esse. Nes se pon to há uma con cor dân cia. Não po de -
mos, sem dú vi da al gu ma, fi car sem os in ves ti men tos
que en gar ga lam o País.

Com re la ção às ter mo e lé tri cas, apren di aqui
com V. Exª ao co men tar esse pro ble ma da água. É
uma ques tão do Mi nis tro José Jor ge. Vou ape nas
ano tar para co nhe ci men to fu tu ro, mas, re al men te,
como dis se, é da área do Mi nis tro José Jor ge.

De pu ta do João Cal das, es ta mos de fato ana li -
san do o fe ri a do na ci o nal, mas co lo can do-o como
uma me di da com ple men tar. Não é algo a ser ado ta do
no pro gra ma de ra ci o na men to ad mi nis tra do.

O SR. JOÃO CALDAS – Mi nis tro, ape nas para
uma con tri bu i ção. Do meu pon to de vis ta, se o fe ri a do
for na ci o nal, per de a efi cá cia. Te ria que ser re gi o na li -
za do, ou seja, a cada dia da se ma na se ria fe ri a do em
uma re gião. Des sa for ma fa ria sen ti do na eco no mia
mé dia de ener gia. Do con trá rio, não va mos re ser var
ener gia su fi ci en te de um dia para o ou tro ape nas com
um fe ri a do na ci o nal. É uma pre o cu pa ção que gos ta ria 
de ex pres sar. Te nho fi ca do apre en si vo com essa ma -
ni fes ta ção do fe ri a do na ci o nal, pois, do meu pon to de
vis ta, não re sol ve e nem fica bem para um país que
pre ci sa se pre o cu par com a pro du ção.

O SR. PEDRO PARENTE – Mu i to obri ga do, Sr.
De pu ta do. Sem pre di ze mos que quan do re ce be mos
uma su ges tão, te mos que ana li sá-la sob dois pon tos

de vis ta: pri me i ro, se aten de ao ob je ti vo de re du zir o
con su mo; se gun do, suas re per cus sões na eco no mia. 

Ano ta mos tam bém a ques tão do kit para os po -
bres, para ver como po de ría mos vi a bi li zar. Con fes so
que não te nho nada a di zer ago ra. 

Para con clu ir, o De pu ta do Iná cio Arru da re fe -
riu-se à ques tão dos tra ba lha do res. Já re a li za mos um
en con tro com a área sin di cal e va mos fa zer um ou tro
en con tro. O Mi nis tro Fran cis co Dor nel les está agen -
dan do, mas é pos sí vel que seja na quin ta-fe i ra. Ain da
não pos so con fir mar essa data. Tal en con tro será exa -
ta men te para ana li sar pro ble mas le van ta dos pe las fá -
bri cas de lâm pa das. Esta re mos, en tão, nos de bru -
çan do so bre essa ques tão na quin ta-fe i ra. 

A ques tão dos in ves ti men tos, tam bém le van ta -
da pelo De pu ta do Iná cio Arru da, já foi abor da da pelo
Mi nis tro José Jor ge. Tam bém fa lei há pou co so bre
ela.

O SR. FERNANDO GABEIRA – Sr. Mi nis tro, fal -
tou...

O SR. – Em re la ção a nos sa su ges tão, com
quem o Go ver no po de ria ver a pos sí vel cri a ção de
uma agên cia na ci o nal de com bus tí ve is re no vá ve is?
Quem se ria o in ter lo cu tor que es ta be le ces se tec no lo -
gia, al guém com quem pu dés se mos ao me nos dis cu -
tir ao me nos a pro po si ção?

O SR. PEDRO PARENTE – De pu ta do, su gi ro
em pri me i ro lu gar, se V. Exª já ti ver al gu ma do cu men -
ta ção pron ta, que a en ca mi nhe. Cre io que a me lhor
au to ri da de para con ver sar so bre com bus tí ve is é o Mi -
nis té rio de Mi nas e Ener gia. Ago ra, essa é uma opi -
nião apres sa da. Po de mos ana li sá-la me lhor. Se V. Exª 
qui ser me en ca mi nhar, ga ran to que ana li sa re mos a
pro pos ta. 

O SR. – Com cer te za, Mi nis tro. Mu i to obri ga do.
O SR. FERNANDO GABEIRA – Fal tou um co -

men tá rio de V. Exª so bre a per gun ta do De pu ta do Iná -
cio Arru da. Qual a po si ção do Go ver no so bre o mer -
ca do ata ca dis ta de ener gia? Hoje o pre ço do me ga -
watts no Spot foi R$684, o que sig ni fi ca que gran des
for tu nas vão se for mar nes se pro ces so. Pode vir a ser
um pro ces so de trans fe rên cia de ren da de gran des di -
men sões se o Go ver no não ti ver a pers pec ti va ade -
qua da. O que o Go ver no está pen san do efe ti va men te
so bre isso? Mes mo que es te ja fun ci o nan do há pou co
tem po, mas é uma si tu a ção con cre ta de emer gên cia.

O SR. PEDRO PARENTE – O mer ca do ata ca -
dis ta de ener gia, al guém men ci o nou, mas não lem bro 
quem, co me çou a en fren tar pro ble mas a par tir da
ques tão da ener gia de Angra II. É um tema que está
sen do ana li sa do. Não pos so di zer, nes te mo men to,



“va mos sus pen der as ati vi da des e ace i tar essa pro -
pos ta”, mas é um tema que tem que ser con si de ra do
e ava li a do pelo Go ver no, em fun ção, in clu si ve, des se
novo sis te ma de ra ci o na men to. Ape sar de ser um
tema de con si de ra ção e pre o cu pa ção do Go ver no,
não po de mos, nes te mo men to, anun ci ar ne nhu ma
me di da, sem nos de bru çar mos so bre essa ques tão.

O SR. PRESIDENTE (José Alen car) – Srs. Se -
na do res e Srs. De pu ta dos, cabe-me en cer rar esta re -
u nião ul tra pro ve i to sa. Antes, po rém, gos ta ria de pe dir
a aten ção de V. Exªs, para di zer que há um pa ra do xo
al ta men te po si ti vo. Nor mal men te, apa ga-se a luz para 
dor mir, mas o cha ma do “apa gão” está ser vin do para
des per tar o Bra sil, es pe ci al men te o Go ver no. 

Nós aca ba mos de ou vir do Sr. Mi nis tro Pe dro
Pa ren te que o Esta do es ta rá pre sen te nos in ves ti -
men tos es sen ci a is que não fo rem de in te res se do se -
tor pri va do. Isso já é um pas so al ta men te po si ti vo. Ou -
tra co i sa que ou vi mos, aqui, de am bos os Mi nis tros –
ou de um de les –, é que aque la pre o cu pa ção com a
ad mi nis tra ção ab so lu ta men te cor re ta por meio da es -
ta bi li da de mo ne tá ria pas sa a ser um meio. A luta pela
es ta bi li da de mo ne tá ria e tam bém aque la con cep ção
do pró prio su pe rá vit pri má rio pas sam a ser um meio,
a fim de que haja re cur so a ser apli ca do em ener gia e
em in fra-es tru tu ra, por que, do con trá rio, es ta re mos
cu i dan do do ca i xa, sem nos pre o cu par mos com a ad -
mi nis tra ção do Bra sil. Este, para mim, é o gran de re -
sul ta do po si ti vo des ta cri se em que o Bra sil en tra.

Mu i to obri ga do a to dos.
Está en cer ra da a re u nião.

(Le van ta-se a re u nião às 20h45min.)

Ata da 3ª Re u nião Re a li za da em 7-6-01.

Aos sete dias do mês de ju nho do ano de dois
mil e um, às dez ho ras e dez mi nu tos, na sala 02, da
Ala Se na dor Nilo Co e lho, sob a pre si dên cia do De pu -
ta do Antô nio Cam bra ia, re u nem-se os Se nho res Par -
la men ta res, mem bros da Co mis são Espe ci al Mis ta,
cri a da atra vés do Re que ri men to nº 73, de 2001-CN,
com a fi na li da de de “Estu dar as ca u sas da cri se de
abas te ci men to de ener gia no País, bem como pro -
por al ter na ti vas ao seu equa ci o na men to”. A pre -
sen te re u nião de ca rá ter ad mi nis tra ti vo teve como
pro pó si to a dis cus são do pla no, de tra ba lho, es co lha
dos dias para suas re u niões e apre sen ta ção de re -
que ri men tos que dis cu ti dos fo ram apro va dos por una -
ni mi da de, a sa ber: nº 01, de au to ria do De pu ta do Cle -
men ti no Co e lho, so li ci tan do se jam con vi da dos para
au diên cia pú bli ca os Se nho res Mi nis tro das Mi nas e
Ener gia, o Pre si den te da Com pa nhia de De sen vol vi -

men to do Vale do São Fran cis co – CODEFASF, o Pre -
si den te da Com pa nhia Hi dre lé tri ca do São Fran cis co
– CHESF, o Pre si den te da Asso ci a ção dos Pro du to -
res Expor ta do res de Hor ti gran ge i ros e De ri va dos do
Vale do São Fran cis co – VALEXPORT e o Ge ren te do
Dis tri to de Irri ga ção Se na dor Nilo Co e lho; nº 02, de
au to ria do Se na dor Pa u lo Sou to, re que ren do se jam
con vi da dos para pres ta rem es cla re ci men tos a esta
Co mis são, os Se nho res Mo zart Si que i ra, Pre si den te
da CHESF, Air son Be zer ra Ló cio, Pre si den te da
CODEVASF e Jer son Kel mann, Pre si den te da ANA;
nº 03, de au to ria da Se na do ra He lo í sa He le na e ou -
tros, re que ren do que se jam con vi da dos para au diên -
cia pú bli ca os pro fes so res Ildo Luis Sa u er, da Uni ver -
si da de de São Pa u lo, Luiz Pin guel li e Ma u rí cio Tol -
mas quim, am bos da Uni ver si da de Fe de ral do Rio de
Ja ne i ro (UFRJ) e o Pes qui sa dor Ba u tis ta Vi dal; nº 04,
de au to ria do De pu ta do João Cal das, re que ren do
seja so li ci ta do ao Pre si den te da Câ ma ra dos De pu ta -
dos, De pu ta do Aé cio Ne ves, dis po ni bi li zar os con sul -
to res le gis la ti vos da área de Mi nas e Ener gia da que la
Casa, a fim de pres ta rem as ses so ra men to téc ni co e
es pe ci a li za do a esta Co mis são; nº 05, de au to ria do
De pu ta do Fer nan do Ga be i ra, re que ren do a re a li za -
ção de au diên cia pú bli ca com o Sr. Jay me Bu ar que de 
Ho lan da, Di re tor do Insti tu to Na ci o nal de Efi ciên cia
Ener gé ti ca; nº 06, de au to ria do De pu ta do Cle men ti no 
Co e lho, re que ren do o en vio de in di ca ção ao Se nhor
Mi nis tro Che fe da Casa Ci vil e Pre si den te da Câ ma ra
de Ges tão da Cri se de Ener gia Elé tri ca, em que su ge -
re tra ta men to di fe ren ci a do às áre as ru ra is dos mu ni cí -
pi os do Nor des te que es te jam em si tu a ção de ca la mi -
da de pú bli ca, em vir tu de da seca; nº 07, de au to ria do
De pu ta do Mar cos Cin tra, re que ren do se jam con vi da -
dos a com pa re cer em Au diên cia Pú bli ca os Se nho res
Fer nan do Gar cia, Pro fes sor do De par ta men to de Pla -
ne ja men to e Aná li se Eco nô mi ca da Fun da ção Ge tú lio 
Var gas/SP; Antô nio Ermí rio de Mo ra es, Pre si den te da 
Vo to ran tim; Da ni el Fef fer, Vice-Pre si den te da Com pa -
nhia Su za no de Pa pel e Ce lu lo se; Luis Car los San tos, 
Pre si den te de FURNAS; Eu cli des Ge ro la no Scal co,
Di re tor Ge ral Ita i pu Bi na ci o nal e mem bro da Câ ma ra
Ges to ra da Cri se Ener gé ti ca; Mi nis tro Alci des Lo pes
Tá pi as, Mi nis tro de Esta do do De sen vol vi men to
Indús tria e Co mér cio Exte ri or; Mi nis tro Mar tus Antô -
nio R. Ta va res, Mi nis tro de Esta do do Pla ne ja men to,
Orça men to e Ges tão; Mi nis tro Pe dro Sam pa io Ma lan,
Mi nis tro de Esta do da Fa zen da; José Ro sen blatt,
Con sul tor Inde pen den te – Mer ca dos de Ener gia/RJ;
Mar cos Se ve ri ne, Ana lis ta de Inves ti men to Sê ni or –
Ban co Su da me ris; nº 08, de au to ria do De pu ta do Fer -
nan do Fer ro, re que ren do seja con vi da do o Pre si den te 



de FURNAS Cen tra is Elé tri cas S.A.; nº 09, de au to ria
do De pu ta do Ju qui nha, re que ren do a re a li za ção de
au diên cia pú bli ca com os Con ces si o ná ri os ven ce do -
res de le i lão de ge ra ção e de trans mis são da ANEEL,
para es cla re ci men tos e de ba tes; nº 10, de au to ria do
De pu ta do Cle men ti no Co e lho, so li ci tan do se jam con -
vi da dos para au diên cia pú bli ca a Se nho ra Ivo ni ce
Cam pos, Co or de na do ra de Ações de De sen vol vi -
men to Ener gé ti co do Mi nis té rio da Ciên cia e Tec no lo -
gia e dos Se nho res Arman do Abreu, Di re tor da Bra sil
Ener gi as So lar e Eó li ca Ltda – BRASELCO, Pe dro
Vial, Di re tor Su pe rin ten den te Wob ben Wind po wer
Indús tria e Co mér cio Ltda, Car los Nas ci men to, Di re -
tor da SIIS Energ do Bra sil Ltda, Prof. Eve ral do Fe i to -
sa, Co or de na dor do Cen tro Bra si le i ro de Ener gia Eó li -
ca – CBEE; nº11, de au to ria do De pu ta do Lu ci a no
Zica, re que ren do seja con vi da do o Se nhor Pre si den te 
da Pe tro brás, Henry Phi lip pe Re ich stul; nº 12, de au -
to ria do De pu ta do Cle men ti no Co e lho, so li ci tan do se -
jam con vi da dos para au diên cia pú bli ca os se nho res
Luiz Car los Bres ser Pe re i ra, Luís Car los Men don ça
de Bar ros, ex-Mi nis tro das Co mu ni ca ções, Antô nio
Ermí nio de Mo ra es, Gru po Vo to ran tin, Ildo Sa u er –
Prof. USP, Luiz Pin guel li Rosa – COPPE/UFRJ; nº
13,de au to ria do De pu ta do Fer nan do Fer ro, so li ci tan -
do in for ma ções ao Se nhor Mi nis tro das Mi nas e Ener -
gia a res pe i to das me di das ado ta das para a im ple -
men ta ção do Pla no de Ra ci o na men to de ener gia elé -
tri ca; nº 14, de au to ria do Se na dor Se bas tião Ro cha,
re que ren do seja con vi da do o Go ver na dor do Esta do
do Pará, Dr. Almir Ga bri el; nº 15, de au to ria do De pu -
ta do Fer nan do Fer ro, re que ren do se jam con vi da dos
os Go ver na do res dos Esta dos do Rio Gran de do Sul,
Dr. Olí vio Du tra, de Mi nas Ge ra is, Dr. Ita mar Fran co e
do Esta do do Pa ra ná, Dr. Ja i me Ler ner. Par ti ci pa ram
dos de ba tes os se guin tes Par la men ta res, Se na dor
Pa u lo Sou to e Alber to Sil va, os De pu ta dos Cle men ti -
no, Fer nan do Fer ro, Lu ci a no Zica, José Car los Ale le u -
ia, Mar cos Cin tra Ju qui nha. Nada mais ha ven do a tra -
tar, o Se nhor Pre si den te De pu ta do Antô nio Cam bra -
ia, en cer ra os tra ba lhos e para cons tar, eu, Fran cis co
Na u ri des Bar ros, Se cre tá rio da Co mis são, la vrei a
pre sen te ata que, lida e apro va da, será as si na da pelo
Se nhor Pre si den te e irá à pu bli ca ção, jun ta men te
com o acom pa nha men to ta qui grá fi co, que faz par te
in te gran te da pre sen te ata.

O SR. PRESIDENTE (Antô nio Cam bra ia) – Há
nú me ro re gi men tal. 

De cla ro aber ta a 3ª re u nião da Co mis são Mis ta
Espe ci al, cri a da atra vés do Re que ri men to nº 73, de
2001, do Con gres so Na ci o nal, com a fi na li da de de es -

tu dar as ca u sas da cri se de abas te ci men to de ener gia 
no País, bem como pro por al ter na ti vas ao seu equa ci -
o na men to. 

Infor mo que a pre sen te re u nião com ca rá ter ad -
mi nis tra ti vo para vo ta ção de re que ri men tos já apre -
sen ta dos e a apre sen ta ção de su ges tões para o ca -
len dá rio a ser ela bo ra do para os tra ba lhos da Co mis -
são.

Inda go aos Srs. Par la men ta res se é ne ces sá ria
a le i tu ra da ata da re u nião de ins ta la ção re a li za da no
dia 5 do cor ren te mês ou se po de mos con si de rá-la
como lida.

O SR. CLEMENTINO COELHO – Pela or dem,
Sr. Pre si den te. Gos ta ria de so li ci tar a dis pen sa de le i -
tu ra, uma vez que as atas já fo ram dis tri bu í das a tem -
po para to dos os Srs. Par la men ta res.

O SR. PRESIDENTE (Antô nio Cam bra ia) – Dis -
pen sa da a le i tu ra da ata.

Co lo co em vo ta ção.

Os Srs. Par la men ta res que a apro vam que i ram
per ma ne cer sen ta dos.

Apro va da a ata da re u nião an te ri or.
O Vice-Pre si den te des ta Co mis são, De pu ta do

Fer nan do Ga be i ra, en ca mi nhou ofí cio à Co mis são
jus ti fi can do a sua au sên cia a esta re u nião, em vis ta
de com pro mis sos as su mi dos an te ri or men te no Rio
de Ja ne i ro.

Inda go à Se cre ta ria se exis tem ex pe di en tes a
se rem li dos.

Esta re u nião, além da vo ta ção dos re que ri men -
tos, tem tam bém a fi na li da de, como eu dis se an te ri or -
men te, de pro cu rar mos es ta be le cer uma agen da para 
as nos sas re u niões, para os tra ba lhos da Co mis são.
Nes te sen ti do, pro po nho aos Srs. Par la men ta res que
te nha mos duas re u niões como or di ná ria, na ter ça-fe i -
ra e na quin ta-fe i ra. Na ter ça-fe i ra há uma su ges tão
de que seja após a Ordem do Dia do Se na do. Há um
cho que quan do ter mi na a do Se na do co me ça a da
Câ ma ra, mas há como con ci li ar. A su ges tão é que as
nos sas re u niões se jam nas ter ças-fe i ras às
16h30min, e nas quin tas-fe i ras às 9h30min como
hoje.

O SR. MARCOS CINTRA – Eu que ria fa zer uma 
su ges tão. Con ver sá va mos com o Se na dor Pa u lo
Sou to an tes do iní cio da re u nião e acho que é fun da -
men tal que te nha mos duas re u niões or di ná ri as por
se ma na como pro pos to pela Pre si dên cia. A data de
ter ça-fe i ra após o tér mi no da Ordem do Dia do Se na -
do nos pa re ce ade qua da. Ago ra a quin ta-fe i ra pela
ma nhã é pro ble má ti ca, de pen den do da agen da de



dis cus sões na Câ ma ra prin ci pal men te mu i tas ve zes
en con tra re mos di fi cul da des para ob ter quo rum. Eu
pro po ria à con si de ra ção de V. Exª se não po de ría mos
fa zer na quar ta-fe i ra no mes mo ho rá rio, que te ria as
mes mas ca rac te rís ti cas em ter mos de dis tri bu i ção
que na ter ça-fe i ra. Como o Se na dor Pa u lo Sou to bem
lem brou que às ve zes pode ser in te res san te fa zer
quin ta-fe i ra e como su ge ri do pelo De pu ta do Cle men -
ti no Co e lho po de ría mos al ter nar. Uma se ma na se ria
sem pre nas ter ças-fe i ras de po is da Ordem do Dia e
uma se ma na na quar ta-fe i ra e even tu al men te ou tra
se ma na na quin ta-fe i ra pela ma nhã, para evi tar que
De pu ta dos que mu i tas ve zes são obri ga dos a sair na
quin ta-fe i ra cedo não pos sam par ti ci par das re u niões. 
Sen do pelo me nos uma se ma na sim e uma não na
quar ta-fe i ra tam bém após a Ordem do Dia do Se na -
do, po de ría mos com pa ti bi li zar es sas duas po si ções.

O SR. PRESIDENTE (Antô nio Cam bra ia) –
Aque la con ci li a ção que fa lei com re la ção à Ordem do
Dia da Câ ma ra é que nor mal men te na ter ça-fe i ra en -
tram pro je tos de leis que di fi cil men te são sub me ti dos
à vo ta ção no mi nal. Entre tan to, na quar ta-fe i ra, com
cer te za, na Câ ma ra, há vo ta ção no mi nal de pro je tos
de lei com ple men tar e de PEC. Para con ci li ar, na
quar ta-fe i ra, o nos so ho rá rio da Co mis são com a
Ordem do Dia da Câ ma ra fica mais com pli ca do.

O SR. MARCOS CINTRA – Ape nas cha mo a
aten ção, Sr. Pre si den te, por que mu i tas ve zes é pos sí -
vel. Nós sa í mos, vol ta mos e vo ta mos, como já tem
sido fe i to. É pro vá vel que haja tam bém, às ve zes, vo -
ta ções nas ter ças-fe i ras. É um de sa fio para nós, por -
que o gran de nú me ro de co mis sões e de co mis sões
es pe ci a is que ocor rem nas duas Ca sas re al men te
nos li mi ta um pou co a pos si bi li da de de en con trar mos
tem po dis po ní vel para to dos.

Por tan to, fica essa su ges tão. Sei que será di fí cil, 
mas, se pu dés se mos al ter nar, na quar ta-fe i ra à tar de
e na quin ta-fe i ra pela ma nhã, acre di to que aten de ria
às nos sas ne ces si da des.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Cam bra ia) – Está 
co lo ca da a su ges tão. Con ce do a pa la vra ao De pu ta -
do Cle men ti no Co e lho e, em se gui da, ao De pu ta do
Fer nan do Fer ro.

O SR. CLEMENTINO COELHO – Sr. Pre si den -
te, cre io até que nós De pu ta dos po de ría mos co brar
do Pre si den te Aé cio Ne ves al guns pon tos da cam pa -
nha dele – que foi jus ta men te as se gu rar ma i or as si -
du i da de por nos sa par te, os Par la men ta res, du ran te a 
se ma na. 

Acre di to que esse tema é de suma im por tân cia,
re fe re-se a po lí ti ca pú bli ca e a im pac to so ci al e eco nô -

mi co. Con si de ro essa a ques tão mais im por tan te que
se tra va hoje no Bra sil, in de pen den te men te da po si -
ção to ma da pelo Go ver no ou pela Opo si ção. É uma
ques tão da so ci e da de. No en tan to, po de ría mos pe dir
ao Pre si den te da Câ ma ra dos De pu ta dos que o pa i -
nel na quin ta-fe i ra só fos se aber to às duas ho ras da
tar de. Pela ma nhã, fa ría mos as nos sas re u niões aqui
com quo rum. Quem qui ses se vi a jar po de ria fazê-lo a
par tir das duas ho ras da tar de. Mas, na quin ta-fe i ra,
pela ma nhã, se ria pro du ti vo.

O SR. PRESIDENTE (Antô nio Cam bra ia) – O
pro ble ma não é o pa i nel. É até bom que o pa i nel abra
de ma nhã, por que con ce de pre sen ça.

O SR. CLEMENTINO COELHO – Não. O pa i nel
tem de abrir à tar de, por que, se for de ma nhã, o Par la -
men tar mar ca pre sen ça e vai em bo ra. É pre ci so que
seja aber to à tar de, às duas ho ras, para que o Par la -
men tar não vi a je an tes des se ho rá rio e pos sa es tar
aqui.

O SR. PAULO SOUTO  – Va mos ten tar mar car
as re u niões...

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Cam bra ia) – Para 
ter ça-fe i ra e quin ta-fe i ra, com a op ção de quar ta-fe i ra.

Não está des car ta da tam bém a re u nião numa
se gun da-fe i ra ou sex ta-fe i ra, no sá ba do ou do min go,
por que esta Co mis são terá de apre sen tar tra ba lho e
re sul ta do. Em prin cí pio, re u niões or di ná ri as fi ca ri am
mar ca das para a ter ça-fe i ra e para a quin ta-fe i ra, com
essa va ri an te para a quar ta-fe i ra, com co nhe ci men to
an te ci pa do evi den te men te.

O SR. FERNANDO FERRO – Sr. Pre si den te,
peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE  (Anto nio Cam bra ia) –
Con ce do a pa la vra ao De pu ta do Fer nan do Fer ro pela
or dem.

O SR. FERNANDO FERRO  – Sr. Pre si den te,
con cor do com a su ges tão de V. Exª, até por que, se
mar car mos re u niões, mes mo com pre en den do as
pon de ra ções do De pu ta do Mar co Cin tra, às ter ças-fe -
i ras e às quar tas-fe i ras, em ra zão da pro xi mi da de en -
tre elas, mu i tas ve zes as sun tos de ba ti dos na ter ça-fe -
i ra não te ri am no vi da des para em pla car uma re u nião
em se gui da. Esse in ter va lo de um dia pos si bi li ta o em -
pre en di men to de nos sas ou tras ati vi da des, per mi tin -
do, ain da, pro ces sar me lhor, na quin ta-fe i ra, as in for -
ma ções de ba ti das na ter ça-fe i ra.

Por ou tro lado, ha ve rá um ca len dá rio aqui, mas,
pro va vel men te, te re mos de fa zer vi si tas em ou tros lo -
ca is. Faço in clu si ve uma su ges tão de vi si tar al gu mas
áre as afe ta das pelo ra ci o na men to, em pre sas e re -
giões afe ta das a fim de dis cu tir mos com es ses seg -



men tos. Qu an to aos ou tros se to res, de ve mos es ta be -
le cer uma agen da que ouça a so ci e da de, que é uma
das fun ções des ta Co mis são. Pre ci sa mos de ba ter
com vá ri os seg men tos da in dús tria, do co mér cio e da
agri cul tu ra so bre os im pac tos do ra ci o na men to nas
ati vi da des des ses seg men tos.

Por tan to, su gi ro que já dis cu ta mos um pro gra -
ma de tra ba lho, que deve ser o ob je ti vo des ta re u nião
a fim de ar ti cu lar mos o de sen ca de a men to do tra ba lho 
da Co mis são.

O SR. LUCIANO  ZICA – Sr. Pre si den te, peço a
pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Cam bra ia) –
Con ce do a pa la vra ao Dr. Lu ci a no Zica.

O SR. LUCIANO ZICA– Sr. Pre si den te, pri me i -
ra men te, acre di to que é per fe i ta men te pos sí vel a re a -
li za ção das re u niões nos ho rá ri os pro pos tos, mas
uma al ter na ti va a ser con si de ra da – já que a Câ ma ra
tem en cer ra do as suas ati vi da des às de ze no ve ho ras
e o Se na do não tem essa mes ma li nha de com por ta -
men to –, em si tu a ções es pe ci a is, como dis se o De pu -
ta do Mar co Sin tra, se ria a das de zo i to ho ras da quar -
ta-fe i ra, quan do já te ria ter mi na do a Ordem do Dia do
Se na do, es tan do a da Câ ma ra pres tes a ter mi nar. Se -
ría mos avi sa dos para não cor rer o ris co da re u nião
pas sa da de pre ci sar sair cor ren do para pe gar nos sos
per ten ces nos ga bi ne tes na Câ ma ra, uma vez que
es tão, de fato, apa gan do as lu zes. 

Po de mos pen sar na hi pó te se de agen dar re u -
niões na quar ta-fe i ra à no i te. Há esse pro ble ma ci ta do 
pelo De pu ta do Fer nan do Fer ro de cur to in ters tí cio en -
tre uma re u nião e ou tra. Mas pode ser, tal vez, mais
efi caz do que se re u nir na quin ta-fe i ra com re du zi do
nú me ro de Par la men ta res.

Essa é a mi nha pro pos ta.

O SR. PRESIDENTE (Antô nio Cam bra ia) – O
de sen vol vi men to dos tra ba lhos in di ca rá mo di fi ca ções 
e si tu a ções.

Pas so à le i tu ra dos vá ri os re que ri men tos já
apre sen ta dos à Co mis são, que apre ci a re mos e vo ta -
re mos hoje. O pri me i ro de les tem como Re la tor o Se -
na dor Pa u lo Sou to e re quer se jam con vi da dos para
pres tar es cla re ci men tos a esta Co mis são os Srs.
Mou zart Si que i ra, Pre si den te da Chesf, Air son Be zer -
ra Ló cio Pre si den te da Co de vasf e Jer son Kel man,
Pre si den te da Ana. O re que ri men to do De pu ta do Cle -
men ti no Co e lho é pra ti ca men te no mes mo sen ti do,
acres cen tan do a es sas au to ri da des que cons tam no
re que ri men to do Re la tor, Se na dor Pa u lo Sou to, tam -
bém a Vale Export.??

O SR. PAULO SOUTO – Tra ta-se da en ti da de
que con gre ga os pro du to res.

O SR. PRESIDENTE (Antô nio Cam bra ia) – E o
ge ren te de um dis tri to de ir ri ga ção.

O SR. PAULO SOUTO – Sr. Pre si den te, des cul -
pe-me in ter rom pê-lo, mas, tal vez vin do o Pre si den te
da Co de vasf, não há a ne ces si da de de cha mar os ge -
ren tes de cada pro je to de ir ri ga ção. Acre di to que a re -
fe ri da au to ri da de po de rá dar-nos uma idéia ge ral de
to dos os pro je tos.

O SR. PRESIDENTE  (Antô nio Cam bra ia) –
Apro var-se-ia pri me i ra men te o re que ri men to.

O SR. FERNANDO FERRO – Sr. Pre si den te, fa -
rei uma su ges tão. Esta mos tra zen do re pre sen tan tes
dos em pre sá ri os que so fre rão os im pac tos des sa cri -
se. Pro po nho a in clu são do Pre si den te da Con tag –
Con fe de ra ção dos Tra ba lha do res na Agri cul tu ra, que
po de ria ofe re cer uma con tri bu i ção do lado dos tra ba -
lha do res.

O SR. PRESIDENTE (Antô nio Cam bra ia) – Ha -
ve rá essa opor tu ni da de. Há mu i tos re que ri men tos de
con vi tes para au diên cia pú bli ca – tal vez não com
esse gru po, mas com ou tros gru pos. Há re que ri men to 
do De pu ta do Fer nan do Ga be i ra, que re quer uma au -
diên cia pú bli ca.

O SR. MARCOS CINTRA – Sr. Pre si den te, peço 
a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE  (Antô nio Cam bra ia) –
Con ce do a pa la vra pela or dem ao De pu ta do Mar cos
Cin tra.

O SR. MARCOS CINTRA – Ape nas para en ten -
der como V. Exª or ga ni za rá os tra ba lhos, vo ta re mos
um a um os re que ri men tos ou V. Exª lerá to dos e de -
po is vo ta re mos em blo co?

O SR. PRESIDENTE (Antô nio Cam bra ia) – Fa -
rei a le i tu ra de to dos e, de po is, al gum au tor pode ma -
ni fes tar-se, en ca mi nhan do a vo ta ção.

O SR. PAULO SOUTO – Se al guém tem algo
con tra os re que ri men tos, é fa vor ma ni fes tar-se.

O SR. PRESIDENTE (Antô nio Cam bra ia) – Po -
den do en ca mi nhar a vo ta ção do seu re que ri men to, se 
for o caso, ou de al gum a que seja con trá rio até para
agi li zar mos e ob je ti var mos os tra ba lhos.

O SR. MARCOS CINTRA – Per fe i to. Mas a
idéia é vo tar em blo co. Apro va ría mos o con jun to
men ci o na do.

O SR. PRESIDENTE (Antô nio Cam bra ia) – Em
blo co.

O SR. MARCOS CINTRA – Está bom.



O SR. PRESIDENTE (Antô nio Cam bra ia) – Há o 
re que ri men to do De pu ta do Fer nan do Ga be i ra, que
so li ci ta seja re a li za da au diên cia pú bli ca com o Sr. Ja i -
me Bu ar que de Ho lan da, Di re tor do Insti tu to Na ci o nal
de Efi ciên cia Ener gé ti ca, para in for mar so bre os des -
per dí ci os e as al ter na ti vas de apro ve i ta men to de
ener gia. Há, ain da, re que ri men to do De pu ta do João
Cal das, que pede seja en ca mi nha do ofí cio ao Pre si -
den te da Casa so li ci tan do as ses so ria à co mis são dos 
con sul to res le gis la ti vos da área de Mi nas e Ener gia
da Câ ma ra. Eles já têm vin do na tu ral men te.

O SR. FERNANDO FERRO – Sr. Pre si den te, a
pro pó si to des sa su ges tão, já tive in clu si ve uma con -
ver sa com o Pre si den te da Câ ma ra, uma vez que esta 
Casa Le gis la ti va pre ci sa con tra tar as ses so ria na área 
de ener gia. Há es pe ci a lis tas na área de pe tró leo e em
ou tros se to res. No en tan to, nes sa área de ener gia
elé tri ca, não há pes so as que do mi nem esse as sun to.
Te nho ex pe riên cia pes so al de so li ci ta ção de tra ba lho
à as ses so ria le gis la ti va, com cujo di re tor man ti ve con -
ta to, ten do-me sido dito da ca rên cia de pes so al nes sa 
área.

Po de ría mos pen sar numa pos si bi li da de de con -
sul tar uni ver si da des. O Ilu mi na dis pôs-se a dar uma
con tri bu i ção e as ses so rar-nos para que con sul te mos
se es ses seg men tos da uni ver si da de po dem par ti ci -
par tam bém for mal men te des sa as ses so ria. Cre io
que isso é pos sí vel. Pos te ri or men te, po de ría mos dis -
cu tir essa al ter na ti va.

O SR. PRESIDENTE (Antô nio Cam bra ia) – No
âm bi to in clu si ve da Co mis são de Mi nas e Ener gia,
que é per ma nen te.

Há o re que ri men to do De pu ta do Cle men ti no
Co e lho, que so li ci ta ao Sr. Mi nis tro da Casa Ci vil e Co -
or de na dor da Câ ma ra de Ges tão se jam exi mi das do
ra ci o na men to de ener gia elé tri ca as áre as de Mu ni cí -
pi os do Nor des te em si tu a ção de ca la mi da de pú bli ca
em vir tu de da seca. Tra ta-se de áre as ru ra is em bo ra
não es te ja dito. Ontem, já foi in clu si ve apre sen ta do
em Ple ná rio dos tra ba lhos da Co mis são esse pe di do.

Há re que ri men to de au diên cia pú bli ca do De pu -
ta do Fer nan do Fer ro, con vi dan do o pre si den te de
Fur nas Cen tra is Elé tri cas para com pa re cer a esta Co -
mis são, com o fim de tra zer sub sí di os so bre as pro vi -
dên ci as ado ta das com vis tas ao en fren ta men to da
cri se ener gé ti ca. 

Do De pu ta do Ju qui nha, so li ci tan do re a li za ção
de au diên cia pú bli ca com as con ces si o ná ri as ven ce -
do ras de le i lões de ge ra ção, de trans mis são da Ane el.

O SR. PAULO SOUTO – Eu po dia só... Con ver -
sei com o au tor do re que ri men to, tal vez ele pu des -

se...acho que tal vez va les se a pena uma ex pli ca ção,
De pu ta do.

O SR. PRESIDENTE (Antô nio Cam bra ia) – Ao
fi nal da le i tu ra dos re que ri men tos, cada De pu ta do, se
de se jar en ca mi nhar a vo ta ção de seu re que ri men to,
usa rá da pa la vra.

Re que ri men to do De pu ta do Cle men ti no Co e lho: 
so li ci ta se jam con vi da dos para au diên cia pú bli ca a
Sr.ª Ivo ni ce Cam pos, co or de na do ra de ações do de -
sen vol vi men to ener gé ti co no Mi nis té rio da Ciên cia e
Tec no lo gia, os Srs. Arman do Abreu, Di re tor da Bra sil
Ener gia So lar e Eó li ca Ltda., Bra se co, e Pe dro Vial,
Di re tor Su pe rin ten den te Vol gue and Po wer Indús tria e 
Co mér cio Ltda(?)., Car los Nas ci men to, Di re tor da
Syns?? Ener gé ti ca do Bra sil Ltda., pro fes sor Eve ral -
do Fe i to sa, co or de na dor do Cen tro Bra si le i ro de
Ener gia Eó li ca. Tam bém em au diên cia pú bli ca nes ta
Co mis são.

Re que ri men to da Se na do ra He lo í sa He le na e
ou tros, que re quer seja con vo ca da au diên cia pú bli ca,
a re a li zar-se na pró xi ma re u nião para de ba ter o pro -
ces so de ra ci o na men to do uso de ener gia elé tri ca e
atu al cri se na ci o nal de ener gia, de ven do a Co mis são
Espe ci al es tu dar a cri se e con vi dar como pa les tran tes 
os pro fes so res que es ti ve ram aqui na úl ti ma re u nião e 
que não fi ze ram sua ex po si ção, até por que não es ta -
va pre vis to: Ildo Sa u er, Luiz Pin guel li Rosa e Ma u rí cio
Tol mas quim, além do pes qui sa dor Ba u tis ta Vi tal. Os
qua tro que es ti ve ram aqui.

Re que ri men to do De pu ta do Mar cos Cin tra: so li -
ci ta em au diên cia pú bli ca se jam con vi da dos a com pa -
re cer a esta Co mis são o pro fes sor Fer nan do Gar cia,
Antô nio Ermí rio de Mo ra es, Da ni el Fe fer??, Luiz Car -
los San tos, pre si den te de Fur nas, Eu cli des Scal co,
Mi nis tro Alci des Tá pi as, Mi nis tro Mar tus Ta va res, Mi -
nis tro Pe dro Ma lan, Sr. Ro o se velt Ro sem blat, con sul -
tor in de pen den te, Mar cos Se ve ri no, ana lis ta de in ves -
ti men tos sê ni or.

Re que ri men to do De pu ta do Fer nan do Fer ro: re -
quer seja con vi da do o Sr. Go ver na dor do Esta do do
Rio Gran de do Sul, Olí vio Du tra, o ex ce len tís si mo Sr.
Go ver na dor do Esta do de Mi nas Ge ra is, Ita mar Fran -
co, o ex ce len tís si mo Sr. Go ver na dor do Esta do do Pa -
ra ná, Ja i me Le ner, para com pa re ce rem à Co mis são,
com o fim de tra zer sub sí di os so bre as pro vi dên ci as
ado ta das com vis tas ao en fren ta men to da cri se.

Re que ri men to do Se na dor Se bas tião Ro cha, da 
mes ma for ma con vi dan do o Go ver na dor Almir Ga bri -
el, do Pará, para com pa re cer a esta Co mis são para
ofe re cer sub sí di os e pres tar in for ma ções so bre a es -
cas sez de in ves ti men tos no se tor de ge ra ção elé tri ca.



Li dos os re que ri men tos, como fi cou acer ta do,
os au to res que de se jem en ca mi nhar a vo ta ção po -
dem usar a pa la vra, ini ci an do pelo De pu ta do Cle men -
ti no Co e lho.

O SR. CLEMENTINO COELHO – Sr. Pre si den -
te, eu gos ta ria de acres cen tar mais um re que ri men to
ver bal, está che gan do já for ma ta do, que se ria jus ta -
men te para con vi dar o ex-Mi nis tro Luís Car los Bres -
ser Pe re i ra, o ex-Mi nis tro Luiz Car los Men don ça de
Bar ros, o em pre sá rio Anto nio Ermí rio de Mo ra es e o
pro fes sor Ildo Sa u er e José Luiz Pin guel li Rosa, para
dis cu tir a sus pen são das pri va ti za ções de Fur nas,
Chesf e Tu cu ruí e o novo mo de lo de pro du ção e ges -
tão de ener gia. Eu que ria que pu des se en trar nas
con si de ra ções, e esse re que ri men to es ta ria apre sen -
tan do den tro de cin co mi nu tos, está che gan do for ma -
li za do.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – Sr. Pre si den -
te, pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Antô nio Cam bra ia) –
Pode apre sen tar, que pro ce de re mos à le i tu ra.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA  – Sr. Pre si den -
te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Antô nio Cam bra ia) –
Con ce do a pa la vra a V. Exª.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – O re que ri -
men to não foi apre sen ta do, mas de se jo le van tar uma
ques tão de or dem. Te mos uma pa u ta, uma emen ta,
um tí tu lo. Te mos um ob je ti vo e de ve mos per se gui-lo. É 
evi den te que, du ran te o cur so, po de rão sur gir ques -
tões re la ti vas à pri va ti za ção. Deve-se dis cu tir o as -
sun to quan do este sur gir aqui. Não va mos trans for -
mar esta Co mis são em uma Co mis são an ti pri va ti za -
ção e nem numa Co mis são pró-pri va ti za ção. A Co -
mis são deve tra tar do mo de lo, dos ca mi nhos...

O SR. CLEMENTINO COELHO – Das ca u sas.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – No mí ni mo,
o re que ri men to deve ser mo di fi ca do, a fim de que eu
pos sa vo tar a fa vor. De ve mos con vo car pes so as para
dis cu tir as cri ses, as ca u sas, como está aí. Mas com
dis cus são em tor no de pri va ti za ção não pos so con -
cor dar.

O SR. CLEMENTINO COELHO – Sr. Pre si den -
te, gos ta ria de di zer que a ca u sa prin ci pal é o mo de lo
in tro du zi do, que é a pri va ti za ção das hi dre lé tri cas. Há
dois ex-Mi nis tros e Con se lhe i ros do Go ver no pe din do 
a sus pen são nos jor na is. O em pre sá rio Antô nio Ermí -
rio de Mo ra es es te ve aqui, na se ma na pas sa da, pe -
din do a sus pen são.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – O Sr. Antô -
nio Ermí rio de Mo ra es, evi den te men te, tem in te res se
em não pri va ti zar. É di fe ren te do meu in te res se.

O SR. CLEMENTINO COELHO – Que é pri va ti -
zar.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – Não.
O SR. CLEMENTINO COELHO – O seu in te res -

se é pri va ti zar; o dele é não pri va ti zar. O de ba te se ria
sa lu tar.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – Eu não pro -
du zo alu mí nio.

O SR. FERNANDO FERRO – Sr .Pre si den te,
peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Antô nio Cam bra ia) – Dis -
cu tir a sus pen são da pri va ti za ção, até por que as au to -
ri da des con vi da das, ci en tis tas, não têm po der de de -
ci são, se vão sus pen der ou não.

O SR. CLEMENTINO COELHO – Que de ci são!
É emi tir uma opi nião qua li fi ca da so bre essa ques tão!

O SR. FERNANDO FERRO – Peço a pa la vra
pela or dem, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE  (Antô nio Cam bra ia) –
Con ce do a pa la vra a V. Exª.

O SR. FERNANDO FERRO – Sr. Pre si den te,
pe di ria que V. Exª en ca mi nhas se os re que ri men tos
que es tão so bre a Mesa, para que fos sem apre ci a dos. 
E os ou tros re que ri men tos que, por aca so, che ga rem
aqui, nós os dis cu ti re mos no de vi do mo men to.

O SR. PRESIDENTE  (Antô nio Cam bra ia) –
Apre sen te por es cri to.

Con ce do a pa la vra ao De pu ta do Mar cos Cin tra.
O SR. MARCOS CINTRA – Sr. Pre si den te, gos -

ta ria ape nas de en ca mi nhar os re que ri men tos que
apre sen tei à Mesa. São no mes de es pe ci a lis tas, pro -
fes so res e al guns Mi nis tros di re ta men te li ga dos à
área eco nô mi ca. V. Exª pode ob ser var, pe los no mes
que apre sen tei, que se tra ta, so bre tu do, de uma ava li -
a ção eco nô mi ca do fe nô me no que es ta mos vi ven do.

Por tan to, gos ta ria ape nas de jus ti fi car isso pe -
ran te os mem bros da Co mis são, pe din do o apo io de
to dos, uma vez que de ve mos dis cu tir a par te téc ni ca,
sem dú vi da al gu ma, mas tam bém os im pac tos eco nô -
mi cos da cri se e as for mas de mi ni mi zá-los.

É essa a jus ti fi ca ti va pe los no mes que apre sen -
tei à Mesa.

O SR. PRESIDENTE  (Antô nio Cam bra ia) –
Con ce do a pa la vra ao De pu ta do Air ton Dipp.

O SR. AIRTON DIPP – Sr. Pre si den te, gos ta ria
ape nas de su ge rir, em fun ção do que dis se o De pu ta -
do Mar cos Cin tra – sou fa vo rá vel à apro va ção de to -



dos os re que ri men tos –, que se co lo cas sem em or -
dem os pa les tran tes com re la ção às ca u sas, con ser -
va ção e ex pan são do se tor elé tri co; ou tros fa la rão so -
bre as con se qüên ci as eco nô mi cas e so ci a is. Esta rão
pre sen tes em pre sá ri os e tra ba lha do res. Po de ría mos
co lo cá-los numa cer ta or dem, a fim de que oti mi zás -
se mos as nos sas re u niões.

O SR. PAULO SOUTO – Sr. Pre si den te, peço a
pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Antô nio Cam bra ia) –
Con ce do a pa la vra a V. Exª.

O SR. PAULO SOUTO – Sr. Pre si den te, o que
pre ten do, jus ta men te, é, de pos se dos re que ri men tos, 
ten tar fa zer os agru pa men tos e apre sen tá-los à Co -
mis são. É cla ro que, no pri me i ro, como te mos de dar
an da men to aos tra ba lhos, pe di rei um pou co de cré di -
to. Mas pre ten do agir des ta ma ne i ra: agru par os re -
que ri men tos por as sun to e dis cu ti-los aqui.

De ve mos per der um pou co a an si e da de de
apre sen tar hoje to dos os re que ri men tos pos sí ve is.
Ha ve rá tem po para isso. Não ha ve rá tem po su fi ci en te
ago ra, nes se pri me i ro pe río do, para se fa zer tudo
isso. Tal vez, pos sa mos exa mi nar al gu ma pri o ri da de,
al gum as pec to re la ci o na do à ques tão emer gen ci al, o
que pode acar re tar su ges tões.

Gos ta ria tam bém de di zer que não pre ci sa mos
mar car re u niões ape nas para ou vir pes so as. Pre ci sa -
mos mar car re u niões tam bém para dis cu tir en tre nós.
Vejo que há aqui al gu mas pes so as do se tor que têm
ca pa ci da de de dar su ges tões. De ve mos apro ve i tar
idéi as nes ta fase ini ci al de tra ba lho.

O SR. PRESIDENTE (Antô nio Cam bra ia) – A
su ges tão do De pu ta do Air ton Dipp foi mu i to opor tu na. 
O Re la tor já ha via, in clu si ve, pen sa do nis so.

Con ce do a pa la vra ao De pu ta do Ju qui nha.
O SR. JUQUINHA – Sr. Pre si den te, gos ta ria de

co men tar a res pe i to do meu re que ri men to e de fa zer
uma su ges tão. Enquan to de ba te mos, al guém tem
que es tar tra ba lhan do, tem que es tar cons tru in do; a
ver da de dos fa tos é essa. Então, eu dis cu ti mu i to com
o nos so Re la tor, Se na dor Pa u lo Sou to, e eu pen so
que é hora de nós mos trar mos tam bém a nos sa ex pe -
riên cia, de co lo car mos para fora tudo que co nhe ce -
mos. Nes se in tu i to, eu fiz um re que ri men to con vo can -
do os em pre sá ri os ven ce do res de le i lão na Ane el. Eu
fiz uma so li ci ta ção à Ane el, e ela me pas sou a re la -
ção. Apro xi ma da men te 4.780mw já es tão li ci ta dos;
pou cos de les sa í ram do pa pel. Nós te mos que sa ber
como as co i sas es tão an dan do, por que um dos nos -
sos ob je ti vos é fis ca li zar, é fa zer o acom pa nha men to.
Então, nes se sen ti do, eu en trei com esse re que ri men -

to. Eu dis cu ti com o nos so Re la tor, e a idéia dele é
boa: fa zer um agru pa men to. Pri me i ro, fa zer so li ci ta -
ção aos em pre sá ri os, para eles di ze rem como está o
an da men to de cada uma da que las obras, e, em se -
gui da, fa zer uma pré-se le ção e con vo car, re al men te,
aque les que não es tão cum prin do as suas me tas, ga -
nhas em li ci ta ção pú bli ca. É im por tan te di zer isso, não 
é ver da de? Então, o meu re que ri men to foi nes se sen -
ti do.

Eu con cor do com o que o nos so Re la tor su ge riu
e pen so que tem que ha ver de ba tes in ter nos. Tra zer
esse pe lo tão de gen te não vai adi an tar nada. O que
está fal tan do e o que pro vo cou isso tudo, até o pre -
sen te mo men to, na mi nha óti ca, foi fal ta de ação; eu
te nho fa la do isso to das as ve zes. E, en quan to nós es -
ta mos con ver san do aqui, não tem nin guém agin do
ain da do lado da ofer ta. O Go ver no está agin do mu i to
bem do lado do ra ci o na men to. Nós ve mos que a po -
pu la ção co la bo rou e mu i to, mas, do lado da ofer ta,
não vejo ação ne nhu ma ain da no pre sen te mo men to.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – Pelo me nos,
nós não te mos co nhe ci men to.

O SR. JUQUINHA – Nós te mos que ter um pé
com o es ta tal. Não adi an ta, o mo de lo está pri va do. O
Ale lu ia já co lo cou bem: as leis fo ram mon ta das des ta
for ma; nós va mos ter que me xer um pou co na re gu la -
ção. A ver da de dos fa tos é essa. Tem que ha ver um pé 
com as es ta ta is, usar um pou qui nho de for ça de las e
cor rer atrás do tem po. Nós es ta mos 20% atra sa dos;
isso é mu i to im por tan te. Além de o Go ver no es tar fa li -
do, Ale lu ia, mas re cur sos para a ener gia tem que ter
sem pre.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – O mo de lo
que es ta va fa li do era o an te ri or, que era pior do que
esse.

O SR. JUQUINHA – Ou tros go ver nos. Esse pro -
ble ma não vem de ago ra, vem de lon go tem po; é fal ta
de in ves ti men to ao lon go do tem po, mas fal ta de ação, 
tam bém. Pode ve ri fi car isso aí.

Então, nes se sen ti do, Re la tor, eu con cor do com
o que V. Exª co lo cou e pen so que te mos que par tir
para a ação. Obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Antô nio Cam bra ia) – Mu i -
to bem. 

O SR. PAULO SOUTO – Eu que ria fa zer um co -
men tá rio rá pi do. O que ele fez foi o se guin te, que eu
con si de rei pro ce den te. Há uma sé rie de con ces si o ná -
ri os que ti ve ram as con ces sões do Go ver no e que,
even tu al men te, não es tão cum prin do. Como são mu i -
tos, a idéia foi so li ci tar uma in for ma ção por es cri to do
es tá gio de les, ra pi da men te, onde vão di zer qual é a



si tu a ção ago ra e as di fi cul da des. De pos se des sa in -
for ma ção que va mos co nhe cer, o De pu ta do au tor do
re que ri men to, jun to com o ple ná rio, faz uma se le ção,
para que ou ça mos aqui al guns de les que te nham pro -
ble mas ma i o res, para co nhe cer mos exa ta men te por
que não se está cum prin do, por exem plo, o con tra to
de con ces sões, etc., por que são mu i tos. Se nós fôs -
se mos cha mar to dos eles, ini ci al men te, se ria di fí cil.

O SR. CLEMENTINO COELHO – Eu pen so
que, com re la ção a esse pro ble ma do Ju qui nha, além
de pe dir es sas ex pli ca ções, de ve mos fa zer um le van -
ta men to de quan to es sas em pre sas re cen te men te
pri va ti za das de dis tri bu i ção já trans fe ri ram de di vi den -
dos para o ex te ri or. Não es tão cum prin do, mas es tão
man dan do o di nhe i ro para fora.

O SR. PAULO SOUTO – Mas não são. Pelo que
en ten di, não são em pre sas de dis tri bu i ção.

O SR. CLEMENTINO COELHO – Pen sei que
fos sem dis tri bu i do ras.

O SR. PAULO SOUTO – Não, está tra tan do de
con ces si o ná ri as de obras de trans mis são e ge ra ção,
que é o pro ble ma ago ra.

O SR. PRESIDENTE (Antô nio Cam bra ia) – Os
re que ri men tos não fo ram ain da co lo ca dos em vo ta -
ção, e foi apre sen ta do mais um re que ri men to do De -
pu ta do Lu ci a no Zica, que re quer seja con vi da do o
Pre si den te da Pe tro bras para pres tar es cla re ci men -
tos à Co mis são acer ca da im plan ta ção das ter me lé tri -
cas a gás. Eu o in cor po ro ao rol dos re que ri men tos.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – Sr. Pre si den -
te, pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Antô nio Cam bra ia) –
Com a pa la vra o De pu ta do José Car los Ale lu ia.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – Sr. Pre si den -
te, eu con sul tei os com pa nhe i ros ao lado e fi quei im -
pres si o na do pelo fato de es tar mos fa zen do tan tos re -
que ri men tos e não con vi dar mos o por te i ro, que é o
Pre si den te da Ane el. 

O SR. PAULO SOUTO – Mas esse já se es go -
tou.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – Não, não es -
go tou. Ele é o res pon sá vel pela re gu la ção. Nós não
po de mos de i xar de ouvi-lo. Não sei se no co me ço ou
se mais adi an te.

O SR. PAULO SOUTO – Ele fa lou aqui na re u -
nião pas sa da.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – Não.
O SR. PAULO SOUTO – Foi uma re u nião con -

jun ta.
O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – Não.

O SR. PRESIDENTE (Antô nio Cam bra ia) – Ele
virá, com cer te za, em al gum mo men to e po de ria
apre sen tar o re que ri men to, in clu si ve, do ONS tam -
bém. 

O SR. CLEMENTINO COELHO – Sr. Pre si den -
te, eu que ria fun da men tar os dois re que ri men tos de
mi nha au to ria: um, diz res pe i to à ques tão da Pe tro -
brás; o ou tro, ver sa so bre o as sun to da ener gia eó li ca.

O SR. PRESIDENTE  (Antô nio Cam bra ia) –
Con ce do a pa la vra a V.Exª

O SR. CLEMENTINO COELHO – Sr. Pre si den -
te, eu acho que o pri me i ro re que ri men to po de ria ser
fun di do com o de ini ci a ti va do Sr. Re la tor Pa u lo Sou to, 
por que tra ta do mes mo as sun to, que é a ques tão da
ir ri ga ção do rio São Fran cis co, a con ve niên cia ou não
do ra ci o na men to do se tor ru ral bra si le i ro e o pro ble ma 
da seca, que é uma das agra van te, ge ran do, in clu si -
ve, áre as de ca la mi da de pú bli ca. 

Mas o ou tro re que ri men to que eu gos ta ria de
pe dir o apo io e a aten ção da Mesa, prin ci pal men te
nas pes so as do Sr. Pre si den te e do Sr. Re la tor, diz
res pe i to à ener gia eó li ca. Por que a in for ma ção que eu 
te nho é que o Go ver no es ta ria es tu dan do a im plan ta -
ção de um pro gra ma emer gen ci al de ener gia eó li ca
para o Nor des te, atra vés de me di da pro vi só ria, no
sen ti do de atra ir ca pi ta is pri va dos, mas está en con -
tran do al gu ma re sis tên cia, al gu ma le tar gia jus ta men -
te por par te da bu ro cra cia da Ele tro brás. Como o mo -
de lo não está de fi ni do, en tão, eles não es tão que ren -
do cri ar nada emer gen ci al. Acho que o Nor des te não
pode per der essa opor tu ni da de, in clu si ve, por que há
em pre sá ri os es tran ge i ros des se se tor. Por que se o
pro gra ma for mon ta do – nós es ta mos so li ci tan do 5 mil 
me ga watts, mas po de rão ser mon ta dos de 1 mil, de 2
mil, de 3 mil – eles vi rão ins ta lar suas fá bri cas em ter -
ri tó rio nor des ti no para fa zer a mon ta gem, a cons tru -
ção das tur bi nas, etc. Então, esse as sun to é im por -
tan te. Sr. Pre si den te, com re la ção às al ter na ti vas que
exis tem e que po dem dar re tor no mais ba ra to em ter -
mos de am pli ar a ge ra ção e, ao mes mo tem po, di ver -
si fi car a fon te lim pa, que é a ener gia eó li ca. Implan -
ta-se uma usi na eó li ca em me nos tem po do que uma
ter me lé tri ca, uma hi dre lé tri ca, uma PCH. E com uma
van ta gem: hoje, exis te ofer ta de tur bi nas para ener gia 
eó li ca em dis po ni bi li da de, o que não ocor re com as
ter me lé tri cas, como é o caso do pro gra ma ame ri ca no
que foi lan ça do para 1300 ter mos. 

Eu que ria so li ci tar ao Go ver no Fe de ral que vi a -
bi li ze o mais rá pi do pos sí vel o lan ça men to des se pro -
gra ma de ener gia eó li ca por que nós já po de ría mos
es tar pro du zin do 500 me ga watts ins ta la dos em doze



me ses, com re cur sos da ini ci a ti va pri va da, não en vol -
ven do re cur sos or ça men tá ri os, nas cos tas ce a ren -
ses, ba hi a nas, rio-gran den se-do-nor te, per nam bu ca -
nas, com a ga ran tia de que a Chesf ou a Ele tro brás
com pra ri am a ener gia as se gu ra da. 

O SR. PRESIDENTE (Antô nio Cam bra ia) – Está 
en cer ra da a dis cus são. 

Vo ta ção em blo co dos re que ri men tos com a ob -
ser va ção do Sr. Re la tor no sen ti do de ga nhar mos ma -
i or ob je ti vi da de na con du ção dos tra ba lhos. 

Os Srs. Se na do res De pu ta dos que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa)

Apro va dos. 

Com a pa la vra o De pu ta do Lu ci a no Zica. 
O SR. LUCIANO ZICA – Sr. Pre si den te, Srs. Se -

na do res, Srs. De pu ta dos, ao apre sen tar esse re que ri -
men to, pro pon do o con vi te ao Sr. Hen ri Phil li pe Re ich -
stul, eu te nho por ob je ti vo en trar na li nha que o De pu -
ta do Ju qui nha men ci o nou de que nós te mos que,
além de dis cu tir as ra zões do pro ble ma, evi tar que a
cri se gere pri vi lé gi os para al guns es pe cu la do res,
como a ques tão do MAE, hoje, que vi rou a pos si bi li -
da de de ga nho com a ener gia já pro du zi da, amor ti za -
da e com pra da ba ra ta para ser ven di da em va lo res
exor bi tan tes. Nós te mos que bus car aten der às de -
man das de cur to e mé dio pra zo, prin ci pal men te. 

E, nes se sen ti do, de acor do com as in for ma ções 
de que dis po mos, nós te mos, hoje, em pro ces so de
im plan ta ção pro je to mais avan ça do e ace le ra do de 14 
ter me lé tri cas a gás, sen do que 12 de las são de ini ci a -
ti va da Pe tro brás. Então, nós não te mos in for ma ções
con cre tas do es tá gio em que se en con tram. Então,
se ria im por tan te que o Pre si den te da Pe tro brás vi es -
se, aqui, a esta Casa, ex por suas ra zões e nós co lo -
car mos para S.Sª a nos sa pre o cu pa ção que, in fe liz -
men te, na ló gi ca e no rit mo nor mal das co i sas, os in -
ves ti do res – e, aí, in cluo a Pe tro brás – não ti nham a
pre o cu pa ção su fi ci en te men te pro fun da, que é a
ques tão da lo ca li za ção. É aque le de ba te que eu co lo -
quei, na re u nião an te ri or, que é so bre o pro ble ma da
água dis po ní vel para a ge ra ção ter me lé tri ca. Então,
pro po nho que o Pre si den te da Pe tro bras seja ou vi do
e que pos sa mos fa zer-lhe su ges tões até mes mo para
ga nhar tem po no li cen ci a men to des sas usi nas, ins ta -
lan do-as em lo ca is apro pri a dos. O con vi te ao Pre si -
den te da Pe tro bras se pren de a essa pro pos ta. Já que 
é a Pe tro bras o prin ci pal em pre en de dor da ener gia de 
mé dio pra zo e que pode nos ti rar da cri se da qui a dois
ou três anos – in fe liz men te é o ho ri zon te mais oti mis ta 
que ve mos –, eu gos ta ria en tão de en fa ti zar a im por -
tân cia, tal vez até mes mo a ur gên cia, na es ca la de pri -

o ri da des de con vo ca ção, por que tal vez te nha mos
que ace le rar o pro ces so, ou seja, é ten tar com os que
po dem fa zer, de po is o res to.

Mu i to obri ga do. 
O SR. PRESIDENTE  (Antô nio Cam bra ia) –

Com a pa la vra o De pu ta do Air ton Dipp.
O SR. AIRTON DIPP – Sr. Pre si den te, Sr. Re la -

tor, den tro do as pec to da or ga ni za ção dos nos sos tra -
ba lhos acre di to que haja um pon to im por tan te para
ser exa mi na do pela Mesa. Te re mos as nos sas re u -
niões or di ná ri as, para dis cus são in ter na e en ca mi -
nha men to das ques tões, as au diên ci as pú bli cas e as
vi si tas in loco em pon tos crí ti cos do País. E exis te um
pon to que pre ci sa mos exa mi nar, por meio da Mesa,
que é a ques tão do mês de ju lho.

Esta é uma Co mis são Espe ci al Mis ta, es ta mos
pas san do por um mo men to de cri se no País no se tor
ener gé ti co, o que afe ta toda a po pu la ção bra si le i ra,
ha ve rá re ces so na Câ ma ra, e do meu pon to de vis ta
não po de mos sus pen der os tra ba lhos des ta Co mis -
são em fun ção da si tu a ção emer gen ci al por que pas -
sa o país. 

Então sub me to o as sun to à Mesa para ser exa -
mi na do nos pró xi mos dias e tam bém para que pro gra -
me mos uma li nha de ação para o mês de ju lho, para
não seja ne ces sá rio sus pen der os tra ba lhos des ta
Co mis são. 

O SR. PRESIDENTE  (Antô nio Cam bra ia) –
Após a apro va ção dos re que ri men tos ou tros fo ram
apre sen ta dos. Há tem po útil para apro va ção; não te -
re mos ape nas esta re u nião. 

O SR. CLEMENTINO COELHO – Sr. Pre si den -
te, veja bem, já que fo ram apre sen ta dos mais dois ...

O SR. PRESIDENTE (Antô nio Cam bra ia) – O
seu re que ri men to foi apre sen ta do ver bal men te com o
com pro mis so de, em se gui da, ser apre sen ta do por
es cri to

O SR. CLEMENTINO COELHO – Então está
apro va do?

O SR. PRESIDENTE (Antô nio Cam bra ia) – Sim, 
o re que ri men to de V. Exª já está apro va do.

O SR. CLEMENTINO COELHO – Obri ga do.
O SR. PRESIDENTE  (Antô nio Cam bra ia) –

Con ce do a pa la vra ao De pu ta do José Car los Ale lu ia.
O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA– Sr. Pre si den -

te, pen so que de ve mos bus car um di na mis mo e uma
vi si bi li da de à Co mis são, dada a im por tân cia do as -
sun to. Con ver sei com o Pre si den te da Ele tro nor te,
que é um en ge nhe i ro ex tre ma men te com pe ten te, o
en ge nhe i ro José Anto nio, que, pa re ce-me, está sen -



do con vo ca do tam bém, e pen so que o ide al se ria
ouvi-lo numa vi a gem – que o Pre si den te se dis põe a
or ga ni zar –, da Co mis são ao sí tio da ma i or usi na que
o Bra sil tem para cons tru ir, le va ría mos al gu mas pes -
so as da im pren sa para apre sen tar o lo cal e o Pro je to
de Belo Mon te.

O SR. PAULO SOUTO – Isso para ju lho se ria
óti mo.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – Até ju nho
mes mo, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Antô nio Cam bra ia) – Para 
não atra pa lhar os tra ba lhos.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – Pode ser até
ju lho. 

O SR. PRESIDENTE (Antô nio Cam bra ia) – Há o 
pen sa men to de fa zer mos uma agen da de vi si tas tam -
bém. 

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – Essas vi si -
tas su ge ri das pelo Re la tor, po de ría mos fa zer em ju -
lho, de ve mos acer tar a data com o Pre si den te. Po de -
mos in clu ir Tu cu rui, e até mes mo fa zer um tour mais
com ple to, já que é uma se ma na toda, pas sa ría mos
tal vez pe las ins ta la ções da Chesf, que é ca mi nho, ou
ir mos a Tu cu ruí, e de po is ao sí tio de Belo Mon te. 

O SR. PAULO SOUTO – Po dia tal vez su ge rir
uma pro gra ma ção a esse res pe i to.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – Na se ma na
que vem ele tra rá a pro gra ma ção para o Pre si den te e
para o Re la tor, para mos trar como é im por tan te que
esse pro je to seja apre sen ta do ao Bra sil. A Chi na con -
si de ra a Três Gar gan tas como um pro je to na ci o nal. O
Bra sil não tem pro je tos na ci o na is des de Tu cu ruí. E
esse não é um pro je to para ser fe i to só pelo Bra sil, ele 
jus ti fi ca uma jo int ven tu res das em pre sas es ta ta is
com o se tor pri va do, pro va vel men te na ci o nal. O se tor
do alu mí nio, por exem plo, se quer per ma ne cer no
País vai ter que in ves tir em ener gia elé tri ca, não é
pos sí vel con ti nu ar com pran do ener gia a 11 mi lé si mo
de dó lar por qui lo watt/hora, sem in ves ti men to. 

O SR. PAULO SOUTO – Sr. Pre si den te, sei que
é in dis pen sá vel a pre sen ça de al guns ad mi nis tra do -
res do se tor, etc. Mas, só para co nhe ci men to da Co -
mis são, al guns já vi e ram aqui ou na Câ ma ra. Por
exem plo, aqui no Se na do, de i xa ram tra ba lhos de ex -
ce len te qua li da de que po dem ni ve lar nos sos co nhe ci -
men tos. Não es tou di zen do que, com isso, pres cin di -
mos da pre sen ça de les, mas, por exem plo, os re la tó ri -
os de i xa dos aqui pela NOS e pela Ane el, prin ci pal -
men te, ni ve lam o co nhe ci men to. Eu, por exem plo, não 
tive opor tu ni da de de lê-los com ple ta men te, mas sei

que dão um óti mo ní vel de co nhe ci men to à Co mis são. 
Sei que, com isso, não pres cin di mos da pre sen ça de -
les, mas cre io que as in for ma ções ne les con ti das são
es sen ci a is para que não ve nha mos a re pe tir o que já
é per fe i ta men te co nhe ci do.

Par ti cu lar men te, fi quei im pres si o na do com o
grá fi co que mos tra a que da do ní vel de pico dos re ser -
va tó ri os nos úl ti mos cin co anos. É uma co i sa im pres -
si o nan te. Sem pre to man do o pico dos re ser va tó ri os, o 
grá fi co de mons tra como ca í ram os pi cos nos úl ti mos
qua tro ou cin co anos, o que era um si nal as sus ta dor.

Teço es sas con si de ra ções por que os re la tó ri os
po dem ni ve lar nos sos co nhe ci men tos para que não
re pi tam o que já dis se ram, pro va vel men te, na Câ ma -
ra e já dis se ram uma vez aqui. De pos se des ses re -
sul ta dos, eu di ria que po de mos ser mais ana lí ti cos na
pre sen ça de les quan do vi e rem a esta Co mis são.

O SR. PRESIDENTE (Antô nio Cam bra ia) – Foi
su ge ri do que fa ría mos re u niões in for ma is e esta re u -
nião ser viu até de exem plo. Ape sar de ter sido in for -
mal, foi uma dis cus são aber ta e am pla, de for ma que
as sim che ga re mos a re sul ta dos me lho res.

Não ha ven do mais nada a tra tar, agra de ço a
pre sen ça de to dos e os con vi do para a pró xi ma re u -
nião a re a li zar-se na pró xi ma ter ça-fe i ra, às 16:30 ho -
ras.

Mu i to obri ga do.

(Le van ta-se a re u nião às 10h48min.)

Ata da 4ª Re u nião Re a li za da em 12-6-01.

Às de zes se is ho ras e qua ren ta mi nu tos do dia
doze do mês de ju nho do ano de dois mil e um, na
sala de re u niões nº 02 da Ala Se na dor Nilo Co e lho,
sob a pre si dên cia do De pu ta do Antô nio Cam bra ia, e
ain da com as pre sen ças dos Se nho res Se na do res
Alber to Sil va, José Fo ga ça, Na bor Jú ni or, He lo í sa He -
le na, Pa u lo Hart hug, Se bas tião Ro cha e os Se nho res
De pu ta dos Iris Si mões, Ju qui nha, Mar cos Cin tra, Fer -
nan do Fer ro, Air ton Dipp, Fer nan do Ga be i ra, Rose de 
Fre i tas, Sa la ti el Car va lho, José Car los Ale lu ia, Vir gí lio 
Gu i ma rães, Sér gio No va is, Cle men ti no Co e lho, mem -
bros da Co mis são Espe ci al Mis ta cri a da atra vés do re -
que ri men to nº 73, de 2001-CN, com a fi na li da de de
““Estu dar as ca u sas da cri se de abas te ci men to de 
ener gia no País, bem como pro por al ter na ti vas ao
seu equa ci o na men to ”. Re gis tran do ain da a pre sen -
ça do De pu ta do Jor ge khoury, Ha ven do nú me ro re gi -
men tal, o Se nhor Pre si den te de cla ra aber tos os tra -
ba lhos, dis pen san do a le i tu ra da ata da re u nião an te -
ri or, que é dada como apro va da. Pas se-se à apre ci a -
ção da pa u ta pre sen te re u nião de ca rá ter or di ná rio



des ti na se a ou vir as – Expo si ções dos con vi da das:
Dr. Air son Be zer ra Ló cio – Pre si den te da CODEVASF, 
Dr. Mo zart de Si que i ra Cam pos Ara ú jo – Pre si den te
da CHESF, Dr. Fer nan do Bren da glia de Alme i da – Su -
pe rin ten den te da VAEXPORT é re gis tra da a pre sen -
ça do Pre fe i to de Pe tro li na – PE, o Se nhor Fer nan do
Be zer ra, re pre sen tan do os pre fe i tos da re gião. Fo ram
ou vi dos os ex po si to res que fo ram ques ti o na dos, em
blo co, pe los Se nho res Par la men ta res pre sen tes. A
se guir o Pre si den te pas sa a pa la vra ao De pu ta do Fer -
nan do Ga be i ra, que apre sen tou pro pos ta so bre o fun -
ci o na men to da Co mis são no pé ri o do do re ces so par -
la men tar, que foi apo i a do por ou tros par la men ta res.
Fo ram apre sen ta dos re que ri men tos que de ve rão se -
rem vo ta dos na re u nião ad mi nis tra ti va, con vo ca da
para tal na pró xi ma se ma na. Nada mais ha ven do a
tra tar, o Se nhor Pre si den te agra de ce a pre sen ça de
to dos e de cla ra en cer ra da a re u nião, às vin te ho ras e
qua ren ta mi nu tos, eu Fran cis co Na u ri des Bar ros, Se -
cre tá rio da Co mis são, la vrei a pre sen te ata que, após
lida e apro va da, será as si na da pelo Se nhor Pre si den -
te e irá à pu bli ca ção, jun ta men te com acom pa nha -
men to ta qui grá fi co, que faz par te in te gran te da pre -
sen te ata.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Cam bra ia) – Ha -
ven do nú me ro re gi men tal, de cla ro aber ta a quar ta re -
u nião da Co mis são Espe ci al Mis ta, cri a da por meio
do Re que ri men to nº 73, de 2001, do Con gres so Na ci -
o nal, com a fi na li da de de es tu dar as ca u sas da cri se
de abas te ci men to de ener gia no País, bem como pro -
por al ter na ti vas para o seu equa ci o na men to.

Esta Pre si dên cia es cla re ce que a pre sen te re u -
nião des ti na-se a ou vir ex po si ções do Dr. Air son Be -
zer ra Ló cio, Pre si den te da Co de vasf, do Dr. Mo zart Si -
que i ra Cam pos de Ara ú jo, Pre si den te da Chesf, e do
Dr. Fer nan do Ben da ga de Alme i da, Su pe rin ten de da
Va lex port.

Per gun to aos Srs. Par la men ta res se é ne ces sá -
rio a le i tu ra da ata das re u niões an te ri o res.

O SR. FERNANDO GABEIRA – Sr. Pre si den te,
peço dis pen sa da le i tu ra da ata.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Cam bra ia) – Dis -
pen sa da a le i tu ra da ata.

Em vo ta ção a ata.
As Srªs e os Srs. Par la men ta res que es ti ve rem

de acor do per ma ne çam sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da a ata das re u niões an te ri o res.
Há dois ofí ci os a se rem li dos. O pri me i ro de les é

do Sr. Pre si den te da Ane el, Sr. José Má rio Mi ran da
Abdo, co lo can do à dis po si ção des ta Co mis são os
ser vi do res José Edu ar do Pi nhe i ro San tos Ta nu re e

Antô nio Mar ra de Lima para as ses so rar o Se na dor
Pa u lo Sou to nos tra ba lhos da Co mis são.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – Sr. Pre si den -
te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE () – Tem a pa la vra V. Exª.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – Sr. Pre si den -
te, su gi ro a V. Exª que de ter mi ne à Se cre ta ria da Co -
mis são para en trar em con ta to com o Pre si den te do
Ane el, por que é con ve ni en te que os as ses so res es te -
jam pre sen tes à re u nião. Se já es ti ve rem, re mo vo a
mi nha su ges tão, mas pen so que eles de ve ri am acom -
pa nhar todo o pro ces so, para po der me lhor aju dar,
por que são fun ci o ná ri os com co nhe ci men to ex tre ma -
men te com pe ten te.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Cam bra ia) – Mu i -
to bem lem bra do. Essa, re al men te, é a fi na li da de do
pe di do: acom pa nhar per ma nen te men te os tra ba lhos.

O se gun do ofí cio é do Pre si den te do Va lex port,
Dr. Aris teu Cha ves, co mu ni can do a sua au sên cia por
mo ti vo su pe ri or – ele está em vi a gem ao ex te ri or – e
apre sen tan do o seu re pre sen tan te, nes ta au diên cia
pú bli ca, o Dr. Fer nan do de Alme i da, que é Su pe rin -
ten den te da que la en ti da de.

So li ci to à Se cre ta ria que faça aden trar os ex po -
si to res.

O SR. FERNANDO GABEIRA – Sr. Pre si den te,
peço a pa la vra pela or dem, an tes de se co me ça rem
as ex po si ções.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Cam bra ia) –
Con ce do a pa la vra a V. Exª.

O SR. FERNANDO GABEIRA – Sr. Pre si den te,
na re u nião an te ri or, que foi tam bém a re u nião ini ci al,
apre sen tei à Pre si dên cia uma pro pos ta, mas não a
for ma li zei por es cri to. Essa pro pos ta de pen de de uma 
dis cus são nes ta Co mis são. Pro pus que esta Co mis -
são fos se apro ve i ta da como a Co mis são Re pre sen ta -
ti va da Câ ma ra dos De pu ta dos no pe río do do re ces -
so, por que, re gi men tal men te, não po de re mos tra ba -
lhar no pe río do do re ces so. Entre tan to, a cri se vai se
acen tu ar nes se pe río do e pre ci sa mos de al gu ma sa í -
da re gi men tal para que te nha mos con di ções de nos
re u nir mos e tra ba lhar mos. Se esta Co mis são fos se
apro ve i ta da em peso como a Co mis são Re pre sen ta ti -
va da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se na do no pe río -
do do re ces so, te ría mos con di ções de tra ba lhar nor -
mal men te. 

Não sei qual é a si tu a ção dos ou tros mem bros
da Co mis são, mas eu es ta ria dis pos to a con ti nu ar o
tra ba lho em ju lho, por que con si de ro ne ces sá rio. Ago -
ra, te mos de fa zer uma ava li a ção para ver se há ou



não con di ções de fa zer essa pro pos ta como Co mis -
são.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Cam bra ia) –
Infor mo ao De pu ta do Fer nan do Ga be i ra e aos de ma -
is mem bros da Co mis são que fo ram man ti dos con ta -
tos com a Pre si dên cia do Con gres so e a in for ma ção
que te mos é a de que, du ran te o mês de ju lho, irá se
fe char o Con gres so Na ci o nal, até por ca u sa do ra ci o -
na men to. Essa in for ma ção não foi ain da dis cu ti da
nem ne go ci a da, mas é a pri me i ra que te mos.

O SR. FERNANDO GABEIRA – Sr. Pre si den te,
não me con for mo mu i to em se fe char o Con gres so
Na ci o nal em ju lho, ape sar de ter sido o au tor da pro -
pos ta de ra ci o na men to de ener gia aqui. Não pre ci sa -
mos man ter todo o Con gres so Na ci o nal aber to, mas
um mí ni mo ne ces sá rio para que fun ci o ne a Co mis são 
que in ter vi rá na ques tão do ra ci o na men to é fun da -
men tal, se não va mos uti li zar a ló gi ca do Go ver no, que 
de cre tou fe ri a do na sex ta-fe i ra. Sem ener gia, va mos
to dos des can sar e, quan do cho ver no va men te, nós
vol ta mos.

O ca mi nho não é esse. Va mos ter de to mar so lu -
ções aqui, dis cu tir com o Go ver no, es tar pre sen tes.
Eu es ta ria dis pos to a isso nes te mo men to. É uma
ques tão de ci si va para o País. Não te nho o há bi to de
ser gran di lo qüen te...

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Cam bra ia) –
Con cor do. Deve ser bas tan te dis cu ti da essa ques tão
de fe char o Con gres so no re ces so.

O SR. FERNANDO GABEIRA – Mas é uma
ques tão vi tal. O Con gres so não pode fe char to tal men -
te em ju lho. Tem de ha ver um es pa ço, al guns qui lo -
watts para dis cu tir mos a ques tão da ener gia e ten tar
nos ar ti cu lar mos com o Go ver no, na bus ca de uma
sa í da.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Cam bra ia) –
Com a pa la vra o De pu ta do Fer nan do Fer ro.

O SR. FERNANDO FERRO – Sr. Pre si den te,
an tes de en trar no as sun to que me le vou a pe dir a pa -
la vra, pela or dem, a V. Exª, que ro con cor dar com o
De pu ta do Fer nan do Ga be i ra.

Até com pre en do a in ten ção do Go ver no de fe -
char o Con gres so no mês de ju lho. Na ver da de, é uma 
ques tão po lí ti ca, não há ou tra ex pli ca ção, e, evi den te -
men te, se ti rar mos es sas fé ri as, será ex tre ma men te
con ve ni en te a au sên cia do de ba te nes ta Casa. Por
trás dis so, está essa ques tão men ci o na da: é o ra ci o -
na men to do de ba te, e não de ener gia.

Eu gos ta ria, en tran do no as sun to, de fa zer um
ape lo a esta Co mis são. Esta mos no pe río do de dis -
cus são dos tra ba lha do res do se tor elé tri co. Eles es tão 

em cam pa nha sa la ri al, e a data base é 1º de maio.
Apro ve i to a opor tu ni da de para, di an te des se qua dro e 
ten do em vis ta, há mais de cin co anos, a di fi cul da de
de ne go ci ar, a im pos si bi li da de, a re cu sa sis te má ti ca
de ne go ci a ção com a ca te go ria que tem acon te ci do.
Re fi ro-me ao gru po Ele tro brás, Chesf, Ele tro nor te,
Ele tro sul, Ce pel, Ele tro nu cle ar, par te da Ele tro sul.
Esse con tin gen te de tra ba lha do res está em um es ta -
do de ten são – além da pre o cu pa ção com o ra ci o na -
men to que já en vol ve a ca te go ria –, de vi do a uma ne -
go ci a ção não re a li za da.

Gos ta ria de fa zer um ape lo a V. Exª a fim de que
pos sa mos so li ci tar aos Mi nis tros da área para re ce -
ber esta co mis são da Fe de ra ção Na ci o nal dos Urba -
ni tá ri os, para que pos sam es ta be le cer al gum ní vel de
diá lo go e de ne go ci a ção, a fim de que se te nha um
des fe cho.

Esta mos as sis tin do ao cres ci men to de uma cer -
ta ten são na base des sa ca te go ria. Já se anun cia um
es ta do de gre ve, e pos so as se gu rar, pelo cli ma que
co me ço a sen tir, que a dis po si ção é de en du re ci men -
to. Há mu i ta re vol ta. A po pu la ção co me ça a se ma ni -
fes tar, an gus tia-se, e a se re vol tar nes sa si tu a ção.

Gos ta ria, en tão, de su ge rir que V. Exª pos sa,
como Pre si den te des ta Co mis são, in ter me di ar um en -
con tro da li de ran ça da Fe de ra ção Na ci o nal dos Urba -
ni tá ri os com o Mi nis tro das Mi nas e Ener gia ou com
al guém que ne go cie essa si tu a ção para ver se é pos -
sí vel en con trar uma so lu ção ne go ci a da ou a aber tu ra
de um ca nal de ne go ci a ção.

Po de ría mos as si nar jun ta men te com V. Exª, ofi -
ci an do uma so li ci ta ção de au diên cia – in clu si ve, co lo -
co-me à dis po si ção para par ti ci par –, para que se
pos sa es ta be le cer um ca nal de ne go ci a ção em re la -
ção aos in te res ses des sa ca te go ria que é tão im por -
tan te e es sen ci al para o fun ci o na men to des se ser vi ço 
e que, nes te mo men to, está em um es ta do de ten são
per ma nen te.

Cre io que uma for ma de con tri bu ír mos em re la -
ção a este pro ble ma, para ha ver uma dis ten ção, é
abrir um ca nal de ne go ci a ção que per mi ta, pelo me -
nos, ali vi ar o cli ma que está se for man do en tre os ele -
tri ci tá ri os e ur ba ni tá ri os de todo o País.

Esse é o meu ape lo para que V. Exª, como de -
mo cra ta, aju de a es ta be le cer es ses ca na is de ne go ci -
a ção que con tri bu i rão para um cli ma me nos ten so,
além do que te mos em fun ção dos acon te ci men tos
mais re cen tes no se tor.

Essa e a mi nha pro pos ta.
O SR. FERNANDO GABEIRA – Apo io a pro -

pos ta do De pu ta do Fer nan do Fer ro.



O SR CLEMENTINO COELHO – Sr. Pre si den te, 
pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Cam bra ia) – Pela 
or dem, tem a pa la vra o De pu ta do Cle men ti no Co e lho.

O SR CLEMENTINO COELHO – Sr. Pre si den te, 
gos ta ria de jus ta men te me so li da ri zar com a pro pos ta 
do Vice-Pre si den te, De pu ta do Fer nan do Ga be i ra, e
do De pu ta do Fer nan do Fer ro.

O Go ver no tem até a prer ro ga ti va de não con vo -
car todo o Con gres so para es tar aqui, ex cep ci o nal -
men te, em ju lho. Cre io que cabe a nós to mar essa de -
ci são, jun ta men te com a Co mis são Re pre sen ta ti va
que vai fun ci o nar. 

As in for ma ções que te mos são a de que nas ou -
tras Re giões o ra ci o na men to vai equa ci o nar o pro ble -
ma. No Nor des te, se não fi car mos vi gi lan tes 24 ho ras, 
va mos ter apa gão, va mos di zi mar a ir ri ga ção. Pre ci -
sa mos fi car aten tos por que o Go ver no está ti tu be an -
do com re la ção à ques tão do ra ci o na men to do pólo
de alu mí nio do Nor te. Pre ci sa mos que o ra ci o na men -
to do alu mí nio, que está em 25%, seja au men ta do
para 50%. Só as sim ha ve rá ga ran tia de que a re ser va
mor ta de So bra di nho é in to cá vel para po der as se gu -
rar, ao me nos, os pro je tos de ir ri ga ção e o abas te ci -
men to de água das ci da des ri be i ri nhas. Não po de mos 
pro te lar e em pur rar com a bar ri ga essa de ci são. Está
em jogo o con tra to so ci al que a União tem para com
os fi lhos do Nor des te e um con tra to de ex por ta ção
que pode, mu i to bem, ser in de ni za do. Não po de mos
ace i tar essa le tar gia, essa inér cia de in ter ven ção. Os
re la tó ri os da Chesf, dos téc ni cos que en ten dem do
as sun to, é no sen ti do de que a si tu a ção do Nor des te é 
a mais gra ve pos sí vel. Um ra ci o na men to de 25% no
pólo de alu mí nio não vai equa ci o nar o nos so pro ble -
ma. O po der eco nô mi co está fa lan do mais alto do que
a ques tão so ci al do Nor des te.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Cam bra ia) – Va -
mos dis cu tir essa ques tão hoje.

O SR. CLEMENTINO COELHO – Estou fa lan do 
de fi car mos de plan tão em ju lho.

O SR. SALATIEL CARVALHO  – Peço a pa la vra
pela or dem, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Cam bra ia) –
Con ce do a pa la vra De pu ta do Sr. Sa ta ti el Car va lho.

O SR. SATATIEL CARVALHO – Gos ta ria de
ma ni fes tar to tal so li da ri e da de às co lo ca ções dos De -
pu ta dos Fer nan do Ga be i ra e Cle men ti no Co e lho.
Cre io que ju lho é um dos me ses em que a cri se vai
avan çar. Enten do ser de fun da men tal im por tân cia,
até para co la bo rar com o Go ver no, com a so ci e da de,
que a Co mis são – não digo na sua to ta li da de – man -

te nha-se em fun ci o na men to. A in ten ção das duas Ca -
sas, tan to do Pre si den te Aé cio Ne ves quan to do Pre -
si den te Ja der Bar ba lho é a de que esta Co mis são sir -
va de elo en tre a so ci e da de e o Go ver no para que
pos sa mos, em um pro ces so de vi gi lân cia, pro cu rar
aju dar no que for pos sí vel para mi ni mi zar os efe i tos
da cri se so bre a so ci e da de. Cre io que não po de mos
pa rar em ju lho.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Cam bra ia) – Re -
gis tro a pre sen ça no ple ná rio do Pre fe i to de Pe tro li na,
Sr. Fer nan do Be zer ra, que re pre sen ta aqui os pre fe i -
tos da que la re gião. 

Pas so, de ime di a to, a pa la vra aos se nho res ex -
po si to res. Infor mo que cada um terá o tem po su fi ci en -
te para sua ex po si ção.

Ini cio con ce den do a pa la vra ao Sr. Mo zart Si -
que i ra Cam pos Ara ú jo, Pre si den te da Chesf.

O SR. FERNANDO GABEIRA – Sr. Pre si den te,
a Pre si dên cia não res pe i tou à ques tão do De pu ta do
Fer nan do Fer ro: se a Co mis são se dis põe, tam bém, a
con tri bu ir na in ter me di a ção da pro ble má ti ca dos ele -
tri ci tá ri os com o Go ver no.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Cam bra ia) – Fi -
cou re gis tra da a so li ci ta ção do De pu ta do Fer nan do
Fer ro. Uma re pre sen ta ção da Fe de ra ção dos Ele tri ci -
tá ri os es te ve, ago ra à tar de, na Co mis são de Mi nas e
Ener gia. Lá, nos com pro me te mos a fa zer essa in ter -
me di a ção em bus ca de uma au diên cia com o Sr. Mi -
nis tro. 

Con ce do a pa la vra ao Dr. Mo zart, Pre si den te da
Chesf.

O SR. MOZART SIQUEIRA CAMPOS
ARAÚJO  – De pu ta do, pe di rei uma to le rân cia de 5 mi -
nu tos. Como na pa u ta que re ce bi, a Co de vasf es ta va
co lo ca da em pri me i ro lu gar, ins ta la ram o com pu ta dor, 
mas nós não.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Cam bra ia) – Não
há pro ble ma. Pas so a pa la vra ao Dr. Air son Be zer ra
Ló cio, Pre si den te da Co de vasf, para fa zer sua ex po si -
ção.

O SR. AIRSON BEZERRA LÓCIO – Sr. Pre si -
den te, Srs. Se na do res, Srs. De pu ta dos, Sr. Pre fe i to
da re gião do Vale do São Fran cis co.

Esta va mu i to sa tis fe i to que o Pre si den te da
Chesf fa las se em pri me i ro lu gar por que S. Sª en ten -
de, re al men te, de ener gia. A Co de vasf, hoje, é usuá ria 
de ener gia e de água. Qu al quer pro je to que a Co de -
vasf vá re a li zar leva um tem po gran de para con se guir
a ou tor ga das águas. 



O SR. PAULO SOUTO –Sr. Pre si den te, a nos sa
in ten ção re al men te era de que a Co de vasf com pa re -
ces se aqui na qua li da de de usuá rio, quer di zer, que
re fle xos tem, etc. Cla ro, que do pon to de vis ta do pro -
ble ma da ener gia em si, di ria que o res pon sá vel é a
Chesf . A nos sa idéia era ou vir a Co de vasf so bre qual
é o sig ni fi ca do que isso pode ter so bre os pro je tos de
ir ri ga ção que de al gu ma for ma ela ad mi nis tra, etc. Se
isso não fi cou ex plí ci to, este se ria o ob je ti vo prin ci pal
da pre sen ça de V.Sª aqui, nes ta Co mis são. 

O SR. AIRSON BEZERRA LÓCIO – Fi cou bem. 
Gos ta ria ape nas de, ini ci al men te, ter ou vi do a Chesf,
por que na tu ral men te ela tem ma i o res in for ma ções e
da dos do que a pró pria Co de vasf. 

Te mos usuá ri os com gran des e gra ves di fi cul da -
des e com a pre vi são de que isso se agra ve a cada
ano. 

Ini ci al men te, vou-me re fe rir ape nas à Ba cia do
São Fran cis co. Qu e ro mos trar a pro du ção que exis te
numa re gião em que foi de sen vol vi da uma ir ri ga ção
que é uma das ati vi da des pri mor di a is para o de sen -
vol vi men to sus ten tá vel da re gião do semi-ári do. Ten -
do a ir ri ga ção essa pri o ri da de em ter mos de ge ra ção
de em pre go, de ren da e de de sen vol vi men to de uma
re gião em que vez por ou tra es ta mos com pro ble mas
de seca, e ago ra tam bém já es ta mos com essa di fi -
cul da de, en tão soma-se o pro ble ma seca, o pro ble ma 
de água e o pro ble ma de ener gia. 

Então o pro ble ma dos pe rí me tros de ir ri ga ção
do Vale do São Fran cis co não é ape nas de ener gia;
elé tri ca, de re du ção ou de di mi nu i ção dos gas tos de
ener gia, mas da água. Esse é o que mais nos pre o cu -
pa. 

Como os se nho res po dem ver nes te qua dro,
essa pro du ção re pre sen ta um va lor mu i to gran de,
por que gera mi lha res de em pre gos e de sen vol vi men -
to para a re gião. As prin ci pa is cul tu ras do Vale do São
Fran cis co são: ba na na, uva, go i a ba, pi nha, ma mão e
ou tros pro du tos. Alguns pe rí me tros têm mais de 53
va ri e da des de fru ti cul tu ra, es tas são as prin ci pa is.
Hoje te mos uma área 99 mil hec ta res no Vale do São
Fran cis co, com a pro du ção de 1 mi lhão e 787 mil to -
ne la das de pro du tos. Isso en vol ve fru ti cul tu ra e em al -
gu mas áre as tam bém há cul tu ras de ci clos cur tos, o
que cha ma mos de cul tu ras anu a is. O va lor bru to da
pro du ção de é cer ca de R$745 mi lhões.

Então é uma ati vi da de eco nô mi ca mu i to im por -
tan te, e es ta mos sa ben do que na par te da Ca li fór nia,
os Esta dos Uni dos ti ve ram pro ble ma ener gé ti co, mas
a par te de ir ri ga ção foi to tal men te pre ser va da . Te mos 
con di ções de fa zer a re du ção do con su mo ener gé ti co

e es ta mos fa zen do, jun ta men te com os pe ri tos de ir ri -
ga ção, atra vés dos dis tri tos. 

Há que se es cla re cer aqui que esse con su mo já
é o mí ni mo com que o ir ri gan te tra ba lha; hoje o ir ri -
gan te tra ba lha usan do o mí ni mo de ener gia, o mí ni mo 
de água, jus ta men te para dar uma lu cra ti vi da de mu i to 
ba i xa, atra vés de go te jo, mi cro as per são, tudo para
gas tar apou ca água e pou ca ener gia. Quer di zer, fica
mu i to di fí cil re du zir mais do que 10%.

Te mos um acor do com a Chesf em ter mos de
uso de água e ener gia, prin ci pal men te de água, para
que não pre ju di que a ge ra ção de ener gia e que tam -
bém não ve nha a pre ju di car a ir ri ga ção pro je ta da para 
o Vale do São Fran cis co, que é da or dem de 800 mil
hec ta res. Hoje es ta mos numa fa i xa de 330 mil hec ta -
res ir ri ga dos, tan to em pe rí me tros pú bli cos como pri -
va dos. Então, nos so acor do com a Chesf é de che gar
até 800 mil hec ta res sem que se te nha gran des pro -
ble mas em ter mos de ge ra ção de ener gia no Vale do
São Fran cis co.

O SR. – O se nhor me per mi te um es cla re ci men -
to?

O SR. AIRSON BEZERRA LÓCIO – Pois não.
O SR. – O se nhor, no qua dro an te ri or, fa lou em

99 mil hec ta res, e ago ra co lo cou 330 mil hec ta res. O
que são es ses hec ta res?

O SR. AIRSON BEZERRA LÓCIO – Da Co des -
vasf são 99 mil...

O SR. – E os 330?
O SR. AIRSON BEZERRA LÓCIO – ... e o res -

tan te de ini ci a ti va pri va da.
O SR. – Do ge ral. Está bem.
O SR. AIRSON BEZERRA LÓCIO – Aí tem ir ri -

ga ção, pe que na ir ri ga ção, ir ri ga ção co mu ni tá ria, al -
guns pro je tos pri va dos, o que dá cer ca de 330 mil.
Des ses 99 mil, hoje, qua se 80% são de fru ti cul tu ra. 

O SR. – Esses 800 mil a que V. Sª fez re fe rên cia
são o pro je to?

O SR. AIRSON BEZERRA LÓCIO – Essa é a
ca pa ci da de hí dri ca, ao lon go da his tó ria do Vale do
São Fran cis co, de chu va, que, sem pre ju di car a ge ra -
ção de ener gia, po de ria ser ir ri ga da no Vale do São
Fran cis co. O le van ta men to da Co de vasf dá 32 mi -
lhões de hec ta res ir ri gá ve is em todo o vale, 8 mi lhões
a uma dis tân cia de 60km, em uma al tu ra de, no má xi -
mo, 120; mas com a ca pa ci da de hí dri ca só te mos
con di ções de ir ri gar até 800 mil sem que ve nha a ter
pre ju í zo na ener gia elé tri ca, a não ser em anos ex cep -
ci o na is em que pre ci sa ha ver uma com ple men ta ção – 
isso está pre vis to – com a ener gia ter me lé tri ca, com -



pen san do cer ca de 5% das per das em al guns anos;
atu al men te é mu i tas ve zes ma i or do que 5%.

Fi ze mos as si mu la ções jun to com a Chesf. Hoje
te mos pes so as em cada pro je to, fa zen do a me di ção,
e, nos fins de se ma na, de acor do com a Chesf, fa ze -
mos al gu mas si mu la ções de li be ra ção de água em
So bra di nho. Do min go ago ra fo ram li be ra dos 1.100
m³/s, e com isso fal tou água na ci da de de Ju a ze i ro.
Quer di zer, se sol tar pou ca água, a água ba i xa e os
mo to res e as bom bas, em al guns pro je tos, não al can -
çam mais água. Então te mos que ter um equi lí brio
mu i to gran de na li be ra ção e na ge ra ção para que não
haja o pro ble ma da fal ta de água, que me pa re ce ser o 
mais sé rio.

Com a fal ta de água num pro je to de ir ri ga ção –
ou até mes mo de ener gia –, o pre ju í zo é algo as tro nô -
mi co. Hoje, gas ta-se en tre R$30 mil a R$35 mil para
plan tar 1 hec ta re de uva. Quer di zer, o ci da dão que
per der 10 hec ta res de uva está, re al men te, li qui da do
em ter mos eco nô mi cos.

E mais: se uma in dús tria pa ra li sar, quan do vol tar 
a ter ener gia, ela re to ma seu ins tru men to de pro du -
ção, com seu es to que que está guar da do. E, no caso
da ir ri ga ção, ele le va rá dois, três, até qua tro anos para 
vol tar a ter aque la pro du ti vi da de an te ri or. Então é um
pro ble ma, re al men te, que tem que ser vis to com mu i -
to equi lí brio, tem que ha ver um con tro le, prin ci pal -
men te de Chesf e Co de vasf, nes sa dis tri bu i ção de
água, na li be ra ção des ses re cur sos hí dri cos e até
mes mo em um pro gra ma de li be rar, por exem plo,
numa che ia, ou na que le pico, com o con tro le para que 
es ses pro je tos cap tem água na que le mo men to em
que está en tran do aque la onda de água. Para fa zer -
mos esse con tro le, te mos que con tar mu i to com a
Chesf.

Nes sas de mons tra ções aqui, que fi ze mos em
28 de maio, li be ran do 1.200 e até 1.300 m³/s, não
deu, hou ve di fi cul da des em al guns pro je tos. Ape nas
no Brí gi da, que é um pro je to in clu si ve da Chesf, da -
que le pro gra ma de Ita pa ri ca, ze rou a quan ti da de de
água. Quer di zer, se ba i xar mais do que isso, ele fica
de sa ti va do. Ou tros es tão nor ma is, nes ses ní ve is de
até 1.200m³. Por tan to não po de mos ba i xar des se ní -
vel a li be ra ção de água em So bra di nho, a não ser que
se faça essa pro gra ma ção com a Chesf para li be rar,
em de ter mi na do pe río do, uma leva de água para cap -
tar tam bém na que le mo men to, quer di zer, ha ver um
con tro le en tre os pro je tos de ir ri ga ção e a li be ra ção
de re cur sos. 

Aí ve mos os ní ve is, a cota mí ni ma ope ra ci o nal
de cada rio na sua cap ta ção. O úl ti mo, de To rão, já

tem uma es ta ção que está fora, pois foi fe i ta um pou -
co alta.

Os pro je tos an te ri o res à Bar ra gem de So bra di -
nho ti nham uma cap ta ção bem mais ba i xa, que cor -
res pon dia à cap ta ção nor mal do rio em épo cas de
seca, de for ma que es ses não têm tido di fi cul da des.

Qu an to às va zões na tu ra is e às mé di as anu a is
do So bra di nho, que ro di zer que, ao lon go do tem po, a
mé dia de chu vas no São Fran cis co ge rou uma va zão
de 2.800 me tros por se gun do. Na tu ral men te, num pe -
río do me nor, é me nor, mas a mé dia tem sido essa. A
mé dia re gu lar de So bra di nho é de 2.060 me tros por
se gun do, dos 2.800 de mé dia do São Fran cis co. 

De acor do com esse grá fi co, o pe río do em que
hou ve a ma i or cri se no Vale do São Fran cis co foi de
1951 a 1954, quan do cho veu me nos. V. Exªs po dem
ob ser var essa fa i xa no grá fi co, cor res pon den te a
esse pe río do crí ti co: está mais lar go o pe río do de
pou cas chu vas. No res tan te, tem-se com por ta do nor -
mal men te, in clu si ve no ano pas sa do. 

Não há in for ma ção de que não hou ve chu vas.
Fo ram um pou co aba i xo da mé dia. Nes tes úl ti mos
anos, não hou ve o pe río do que cha ma mos de che i as,
aque le pe río do ma i or que en cha as bar ra gens. Nos
úl ti mos três ou qua tro anos, não hou ve um pe río do de 
che ia ca paz de en cher to dos os re ser va tó ri os .Mas as 
chu vas no Vale do São Fran cis co, em ge ral, es tão na
mé dia. Não se pode di zer que não cho veu nes te úl ti -
mo ano, de acor do com as in for ma ções e os da dos
que te nho. Mas nos úl ti mos dois ou três anos, não
hou ve chu va tor ren ci al que vi es se re al men te a abas -
te cer es ses re ser va tó ri os que, ao lon go dos anos, fo -
ram uti li za dos não sei se bem ou mal.

Os anos de 1953, 1954, 1955, 1956 fo ram crí ti -
cos, con for me vi ram V. Exªs no grá fi co an te ri or. O ano
de 1998 tam bém foi um pe río do mu i to ruim, pa re ci do
com 1953 e 1954. A va zão foi de 1.927. O pe río do de
1999 tam bém foi aba i xo da mé dia, mais ou me nos
1.780, mas, no ano de 2000, che gou a 2.492 me tros,
ape nas os re ser va tó ri os fo ram en con tra dos com ba i -
xo ní vel, en tão não deu para com pen sar os anos an -
te ri o res. O que fal tou re al men te fo ram as che i as que
são fre qüen tes em Mi nas Ge ra is.

Impac to de re ti ra da de água para uso de ir ri ga -
ção em ter ras a mon tan te de So bra di nho. Aci ma de
So bra di nho, vá ri os pro je tos co lhem água não só na
ca lha prin ci pal do Rio São Fran cis co, mas nos seus
tri bu tá ri os. Esse ce ná rio que se apre sen ta ago ra é a
mon tan te de So bra di nho, sem con si de rar a Bar ra -
gem, só a água nor mal que vem de Três Ma ri as e dos
rios tri bu tá ri os. Atu al men te há um dé fi cit de 70 me tros 



cú bi cos, em fun ção das águas ti ra das aci ma de So -
bra di nho. Esse dé fi cit faz com que a Chesf re du za ou
per ca ca pa ci da de, ge ran do um dé fi cit de 289 me ga -
watts. Na hi pó te se, e aí a su ges tão da Co de vasf —
são es tu dos fe i tos com a Ele tro brás, de si mu la ção de
re ser va de água, com dez re ser va tó ri os nos aflu en tes 
—: re du zi ría mos, em So bra di nho, o dé fi cit de 70 para
24. A per da de ge ra ção de ener gia se ria ape nas de
174 me ga watts. Se se fi ze rem dez re ser va tó ri os nos
aflu en tes e seis na ca lha prin ci pal, va mos ze rar, por -
que me nos um con si de ra-se zero, au men tar a ge ra -
ção de ener gia da Chesf de 1.002 e a va ri a ção de
des car ga de So bra di nho, em bo ra seja re du zi do de
148, o dé fi cit da Chesf é de ape nas 417.

Va mos se pa rar os 330 mil, que ar re don dei para
300, e, no ou tro qua dro, 800 mil. Mes mo que che gue a 
800 mil, a va ri a ção de des car ga de So bra di nho re du -
zi ria em 148 e o dé fi cit da Chesf não ha ve ria se se fi -
zes sem as bar ra gens na ca lha de São Fran cis co e em 
dez re ser va tó ri os prin ci pa is. Então há ne ces si da de,
há mu i tos anos, o que está pre vis to nos es tu dos da
ca pa ci da de de ge ra ção do Rio São Fran cis co, que é
de 22 mil me ga watts e, hoje, não che ga a 11 mil. A ca -
pa ci da de hí dri ca do São Fran cis co é de 22 mil me ga -
watts.

O Bra sil tem que op tar pela ge ra ção de ener gia
hi dro e lé tri ca, que ain da é a mais ba ra ta, e pen sar nas
ener gi as ca ras, que i man do óleo e gás, quan do não
hou ver mais dis po ni bi li da de hí dri ca al gu ma. O Vale
do São Fran cis co, nos seus tri bu tá ri os e na sua ca -
lha... Aqui são ape nas dez re ser va tó ri os. O es tu do da
Co de vasf são de 29 re ser va tó ri os ge ran do ener gia,
que têm as se guin tes van ta gens: pri me i ro, evi ta che ia
em Mi nas Ge ra is — vez por ou tra, há che ia, cuja ca la -
mi da de, às ve zes, é ma i or que a da seca, por que der -
ru ba tudo e mata gen te; a seca é mais pro lon ga da e
ain da dá para che gar com os car ros-pipa —, au men ta 
a ca pa ci da de hí dri ca do Rio São Fran cis co para que
não ocor ra o es va zi a men to da bar ra gem de So bra di -
nho e ga ran te algo cha ma do na ve ga ção do Rio São
Fran cis co, que é na ve gá vel, mas não é uma via na ve -
gá vel por que não tem se gu ran ça hí dri ca. Não adi an ta
di zer que vai fa zer ba li za men to e dra gar em tal lu gar.
Tem que au men tar a ca pa ci da de hí dri ca do rio para
se ter uma na ve ga ção per ma nen te. A hi dro via in ter li -
ga da com fer ro vi as é ins tru men to de de sen vol vi men -
to de uma re gião. Tem que au men tar a ca pa ci da de hí -
dri ca com es sas bar ra gens, que vão evi tar che ia, ge -
rar ener gia, prin ci pal men te, au men tar a ca pa ci da de
hí dri ca do rio para fa zer na ve ga ção e le var água para
ou tros Esta dos, o que é pos sí vel des de que se re cu -

pe re o Rio São Fran cis co na par te de ca pa ci da de hí -
dri ca. 

Va mos de fen den do isso com um pla no que já
tem qua tro, cin co anos e até já foi apre sen ta do no
Con gres so Na ci o nal, no pró prio Se na do. Tra ta-se de
um pla no de de sen vol vi men to do semi-ári do e do Vale 
do São Fran cis co que não teve re per cus são al gu ma.
Tra ba lha mos com isso des de que o Pre si den te da Su -
de ne, de 1995, veio com o com pro mis so de re vi ta li za -
ção do Rio São Fran cis co, as si na do com nove Go ver -
na do res. 

Ou tro dia, a Co de vasf es ta va es tu dan do essa
for ma de hon rar a pro mes sa do Pre si den te da Re pú -
bli ca e con ti nu a mos com essa pro pos ta. As li ga ções
que te mos com a Ele tro brás e com a Chesf é que, fe i -
tas es sas bar ra gens, a par te de ge ra ção de ener gia
da Chesf ia me lho rar em 100%. Esses são os de po i -
men tos que sem pre ou vi mos da Ele tro brás. Não va -
mos para uma so lu ção que, pa re ce-me, pe dem aqui.
A so lu ção que vejo é a re vi ta li za ção do Rio São Fran -
cis co em to dos os seus seg men tos, des de a par te
am bi en tal, onde há uma sé rie de atu a ções que têm
de ser fe i tas, mas não pode ser ape nas com mata ci li -
ar, por que es sas ma tas ci li a res fi ca ram na boca de
todo mun do, mas nin guém foi so bre vo ar os rios da re -
gião para ver que as ma tas es tão lá. Há al gu mas de -
gra da ções que pre ci sam ser cor ri gi das, mas a mata
ci li ar não pode ser a so lu ção do Vale do São Fran cis -
co. Qual é a so lu ção? Mata ci li ar? Meu ami go, a so lu -
ção é um con jun to de ações am bi en ta is e de re vi ta li -
za ção do rio em ter mos de ca pa ci da de hí dri ca. Hoje,
Três Ma ri as está li be ran do ape nas 300m³/s, quan do o 
mí ni mo que po de ria li be rar se ria 500m³/s.

A in fra-es tru tu ra de obras hi dráu li cas con ce bi da
para al can çar o equi lí brio en tre a de man da e a dis po -
ni bi li da de hí dri ca da Ba cia do São Fran cis co au men ta 
a dis po ni bi li da de de água para a ir ri ga ção. É aqui lo
que eu dis se: se se au men ta a ca pa ci da de para na ve -
ga ção, vai ha ver água para ir ri ga ção e até para se le -
var a ou tros Esta dos. Não há so lu ção no semi-ári do
do Ce a rá, Rio Gran de do Nor te, Pa ra í ba, Per nam bu -
co, Pi a uí, Ba hia, Ala go as, Ser gi pe, onde não há al ter -
na ti va de água sub ter râ nea, e é o que pre do mi na.
Sem a par ti ci pa ção do Rio São Fran cis co não há essa 
so lu ção. Po dem in ven tar o que qui se rem, car ro-pipa
ou ou tras co i sas, mas é pre ci so le var água do São
Fran cis co para com ple men tar as águas lo ca is e dar
sus ten ta bi li da de eco nô mi ca à re gião. Já vi mu i tos de -
ba tes aqui nos qua is se diz que se de vem fu rar po ços, 
mas o pro ble ma não é de poço de água de be ber. O
pro ble ma é de fome, é de po bre za, é de pro du ção.



Qu an do se diz hoje que a re gião está em es ta do de
emer gên cia, é por que está mes mo, já que lá não se
pro du ziu nem mi lho, nem fe i jão, cul tu ra de sub sis tên -
cia dos pe que nos pro du to res, to dos mi ni fun diá ri os. O
pro ble ma é de água na plan ta, não é de água para be -
ber. Há pro ble mas de água de be ber? Em al gu mas re -
giões mais dis tan tes, é pre ci so usar o car ro-pipa, por -
que acos tu ma mos o ser ta ne jo a be ber água de pipa.
O Go ver no trou xe o car ro-pipa e o ser ta ne jo ven deu o 
ju men to, a an co re ta, a lata d’água. Por isso o Go ver no 
tem de che gar é com os car ros-pi pas mes mo, não há
ou tra sa í da. Fu ram-se po ços mais pró xi mos quan do o 
car ro-pipa está dis tan te e se hou ver essa pos si bi li da -
de.

Há al ter na ti vas pon tu a is que se po dem fa zer,
mas o pla no deve ser de de sen vol vi men to eco nô mi co. 
Não se tra ta de um pro ble ma so ci al, mas de po bre za
mes mo. Se ti ver con di ções eco nô mi cas, o ci da dão
com pra até água mi ne ral. Então o pro ble ma é de po -
bre za, não de água. Toda vez que se fala em emer -
gên cia, su ge re-se fu rar po ços. Pri me i ro que não há
se quer má qui nas para furá-los. Pen sa-se no
cata-ven to, en tão, mas não exis tem para com prar. Lá
em Cam pi na Gran de, o su je i to faz 30 cata-ven tos por
ano e que rem que faça 3 mil den tro de 1 ano, mas não 
há es tru tu ra para isso. Então, há es sas ques tões para
se re sol ver o pro ble ma emer gen ci al.

Te mos o pro ble ma e é pre ci so fa zer al gu ma co i -
sa, seja o bá si co ou car ro-pipa, mão-de-obra que é
ne ces sá ria, mas é pre ci so fa zer algo. A Co de vasf fez
pro pos ta para o Mi nis tro Raul Jung mann do que acre -
di ta deve ser fe i to, por que há mu i tos er ros co me ti dos
an te ri or men te que pre ci sam ser cor ri gi dos.

Com o au men to da in fra-es tru tu ra de obras hi -
dráu li cas, te mos de ter o con tro le to tal da ofer ta
d’água. É pre ci so ha ver um ge ren ci a men to per fe i to
des se pro ble ma de água. Mas é ne ces sá rio que haja
pra ti ci da de, não se pode fi car só em se mi ná ri os,
work shops. Só se fala nis so, só se faz isso e as
ações ver da de i ras não acon te cem. Nun ca vi tan tos
work shops, tan tos se mi ná ri os, tan tas co i sas para fa -
lar de água sem se sair do lu gar.

Acrés ci mo na ge ra ção de ener gia hi dre lé tri ca, a
me lho ria das con di ções de vida na ve gá ve is, de que já 
fa lei, con tro le de ocor rên cia de inun da ções, um pro -
ble ma que, vez por ou tra, ocor re na que la re gião,
quan do vêm as chu vas tor ren ci a is. Este ano, as pes -
so as es tão fa lan do em seca ver de. Hou ve, na mé dia,
chu vas qua se nor ma is. Fo ram chu vas tor ren ci a is.
Alguns açu des, bar re i ros. O que cha ma mos chu va
lou ca che gou a en cher os bar re i ros, mas não in flu iu

em nada na pro du ção. Quem plan tou per deu, pois
não cho veu mais.

Eu es ti ve em uma re gião do ser tão e um ca ma -
ra da me dis se: “A úl ti ma vez que São José es te ve por
aqui foi no dia de ze no ve. De po is ele vi a jou. Já pro cu -
ra mos e não o en con tra mos nem pelo te le fo ne ce lu -
lar”. Re al men te pa rou. Não cho veu mais e tudo mor -
reu. Não tem mi lho, fe i jão, en fim, não se co lheu nada.

O ge ren ci a men to de re cur sos hí dri cos na re gião 
semi-ári da do Nor des te. Se não hou ver re al men te um
ge ren ci a men to... Da rei um exem plo. Há al gum pro je to 
de que se vai pe re ni zar o rio tal. Tira-se uma água ca -
rís si ma, ela é bom be a da e co lo ca da para sair rio aba i -
xo. Não há quem ge ren cie ou con tro le a água den tro
de um rio, eva po ran do, in fil tran do, e todo mun do re ti ra 
sem ne nhum con tro le. Tem de ha ver ca na is, que são
ca ros. Tem de ha ver o ge ren ci a men to das águas, sob
pena de, no fu tu ro, não ser...

Nes se pla no que a Co de vasf em pre ga des de
esse pe río do, es ta be le ce mos um sis te ma de su pri -
men to, re gu la ção das va zões prin ci pa is dos aflu en tes 
e até mes mo de águas de ba ci as vi zi nhas. Aí, sim, au -
men ta rá mu i to mais a ca pa ci da de de ge ra ção de
ener gia e a ca pa ci da de hí dri ca do rio. Há dis po ni bi li -
da de de ba ci as vi zi nhas no Pa ra ná. Daí se diz: “Mas
Fur nas tam bém está seca”, mas é um pe río do ex cep -
ci o nal. Hoje, os es tu dos que a Co de vasf tem são de
que em um pe río do, em Rio Gran de, em Fur nas, de
três a qua tro me ses, há a dis po ni bi li da de de água
per di da que irá em bo ra. Lá é ape nas um di que. Se se
re ti rar o di que e co lo car com por ta para, na que le pe -
río do, a água pas sar para o Rio São Fran cis co, pre ci -
sa rá au men tar, em mu i to, a ca pa ci da de hí dri ca dele.

Há ne ces si da de dos tri bu tá ri os na ca lha do Rio
São Fran cis co e, tam bém, de, no fu tu ro, tra zer água
das ba ci as vi zi nhas, in clu si ve de To can tins. Aí sim,
se ria uma das águas mais ca ras que po de ri am che -
gar ao Rio São Fran cis co, em ra zão da dis tân cia das
águas. Embo ra te nha mu i to água, é dis tan te da ca lha
que irá pas sar pelo Rio São Fran cis co.

Ou tro sub sis te ma é o de dis tri bu i ção e cap ta -
ção, por que tem de se le var a água para as re giões
mais se cas, atra vés de ca na is em que se vão de sen -
vol ver pro je tos de ir ri ga ção.

Um dos gran des pro ble mas de pro je tos de ir ri -
ga ção con cen tra dos em gran des áre as é a atra ção
pelo em pre go. Cito Pe tro li na e Ju a ze i ro, que, em fun -
ção do seu de sen vol vi men to, dos re sul ta dos eco nô -
mi cos que têm fe i to com que es sas re giões se de sen -
vol vam mu i to, há tam bém uma atra ção gi gan tes ca
das pes so as que vão atrás de em pre go. Do Pi a uí, da



Pa ra í ba, do Ce a rá, to das se di ri gin do para Ju a ze i ro e
para Pe tro li na e, se não fos se a atu a ção po lí ti ca da re -
gião – há uma dis pu ta en tre Ju a ze i ro e Pe tro li na para
ver quem leva mais pes so as –, se ria, hoje, uma Ser ra
Pe la da, por que lá exis te pro ble ma de ha bi ta ção, de
sa ne a men to, de sa ú de, de se gu ran ça, pela atra ção.
Então há que se fa zer pe rí me tros ir ri ga dos em ou tras
re giões para des cen tra li zar esse de sen vol vi men to. É
isso que a Co de vasf tem pro cu ra do fa zer: re du zir al -
guns pro je tos es tu da dos, há al gum tem po, que são
mu i to gran des. Re du zi-los para que se pos sa fa zer
tam bém em ou tras re giões. Des cen tra li zar e ter o me -
lhor con su mo de água e o me lhor re sul ta do.

Esse sub sis te ma de dis tri bu i ção pre vê le var
água além dos pe rí me tros ir ri ga dos já pro je ta dos na
ca lha do Rio São Fran cis co para re giões mais po bres
e mais se cas des se semi-ári do.

Nes ses em pre en di men tos dos aflu en tes que a
Co de vasf tem es tu dos, jun ta men te com a Ele tro brás
– te mos um con vê nio com a Ele tro brás –, há vin te e
nove apro ve i ta men tos in ven ta ri a dos nos aflu en tes do
Rio São Fran cis co que acar re tam um au men to subs -
tan ci al. Aqui es tão os da dos: 91m³ por se gun do na
Ba hia e 492m³ em Mi nas Ge ra is. Mas em ter mos de
Bar ra gem de So bra di nho, ele au men ta na or dem de
52 me tros cú bi cos por se gun do. Essa água fica nes -
ses re ser va tó ri os.

Se o vo lu me ar ma ze na do em So bra di nho ti ves -
se sido alo ca do em Mi nas Ge ra is... Esse é um dos
pro ble mas, por que a água que pas sa para ge rar ener -
gia tem que pas sar para ge rar ener gia. Se ela ge ras se 
ener gia aci ma, em Mi nas, es ta ria dis po ní vel para to -
dos os usos. Então, ha ve ria uma dis po ni bi li da de de
água as tro nô mi ca. Cer ca de 2.000 m3. No en tan to, a
ge ra ção de ener gia é na área do mé dio São Fran cis -
co, qua se que no ba i xo São Fran cis co. Então, te mos
que de i xar pas sar essa água para não pre ju di car a
ge ra ção de ener gia. 

Acre di to que o Dr. Mo zart fa la rá tam bém das ne -
ces si da des, ain da, de 4 ou 5 ge ra do res de ener gia no
Mo xo tó I, Ita pa ri ca II, Ita pa ri ca III. Tudo isso por que se 
apro ve i ta a água de uma que vai pas san do para a ou -
tra.

É pre ci so ge rar mais ener gia, fa zer mais in ves ti -
men to nes sa área da Chesf, sem es que cer que tem
de ser fe i ta uma ge ra ção de ener gia em Mi nas Ge ra is, 
pe los mo ti vos que aqui já ex pus.

Po rém a im plan ta ção des ses apro ve i ta men tos,
além de au men tar a va zão mí ni ma nos pe río dos de
es ti a gem dos aflu en tes, au men ta a ga ran tia de for ne -
ci men to de água para di ver sas de man das, in clu si ve

nos pe rí me tros de ir ri ga ção atu al e fu tu ro, por que atu -
al men te só te mos 330 e nós que re mos che gar a 800
mil. Com isso, acres cen ta-se uma po tên cia de 1.375
me ga watts no sis te ma de ge ra ção de ener gia.

Apro ve i ta men tos in ven ta ri a dos dos aflu en tes do 
São Fran cis co. Aqui está a de no mi na ção das bar ra -
gens: o rio da Ve lha, Je qui taí, Uru cu nha, Pa ra ca tu,
etc. 

Algu mas bar ra gens que fo ram pre vis tas em
anos pas sa dos, es tu da das, não po dem ser mais fe i -
tas no mes mo lo cal, por que não há con di ção de se
con se guir, do Meio Ambi en te, es sas li cen ças, já que
hoje exis tem po pu la ções, ci da des. É pre ci so cons tru ir 
as bar ra gens mais em cima. Em vez de uma gran de,
se rão duas ou três. 

Então tudo isso que se de i xou de fa zer à épo ca
pre ci sa ser fe i to no mo men to, com mo di fi ca ções de
es tu dos lo ca li za dos.

Aqui te mos a po tên cia, em me ga watts, ge ra da,
627 e cada uma, in di vi du al men te. E o apro ve i ta men to
na ca lha do São Fran cis co. Qu a se to das em Mi nas.
Só há uma da Ba hia, em Pa ra tin ga, com 440 me ga -
watts de po tên cia. 

Para quem qui ser fa lar, es tou aqui à dis po si ção.
Em li nhas ge ra is, essa se ria a si tu a ção.

Em ter mos de pro je tos de ir ri ga ção, há uma pre -
o cu pa ção mu i to gran de da Co de vasf. Enca mi nha mos
cor res pon dên cia ao Dr. Pe dro Pa ren te, su ge rin do que 
sa ís sem nor mas para ir ri ga ção no semi-ári do, es ta -
be le cen do al guns prin cí pi os que acha mos im por tan -
tes, que de ve ri am ser dis cu ti dos, na tu ral men te, com
os in te res sa dos: os ir ri gan tes, os con se lhe i ros dos
pro je tos de ir ri ga ção, dos dis tri tos de ir ri ga ção. Mas a
pro pos ta se ria: pro i bir o iní cio de plan tio de no vas cul -
tu ras, tan to as pe re nes como as anu a is, até que pas -
se a cri se; pro i bir a in cor po ra ção de no vas áre as ir ri -
gá ve is até que se che gue lá; es ta be le cer pri o ri da des
para a ir ri ga ção de cul tu ras pe re nes em re la ção às
anu a is – se vai per der man ga, que se per ca me lan cia, 
to ma te, o que for, con tan to que a fru ti cul tu ra seja pre -
ser va da; fi xar o li mi te má xi mo de 15% na re du ção de
con su mo de ener gia, na hi pó te se de o li mi te atu al de
10% ter de ser au men ta do. Não que re mos que saia
de 10% de je i to ne nhum, mas se hou ver uma hi pó te -
se de Go ver no, uma ne ces si da de, no má xi mo 15%;
daí para a fren te, po de mos en cer rar os pro je tos por -
que não vão fun ci o nar.

Esta be le cer que os pe río dos diá ri os de ir ri ga ção 
te nham seus ho rá ri os ne go ci a dos en tre os ir ri gan tes
e as con ces si o ná ri as de ener gia elé tri ca – os ho rá ri os 
e o tem po de uso de ener gia –; de ter mi nar que as



even tu a is par ce las de dí vi das vin cen das dos ir ri gan -
tes que te nham suas ati vi da des pa ra li sa das em ter -
mos dos itens 1 e 2, que é aque la de ex pan são ou no -
vos pro je tos de ir ri ga ção, se jam ne go ci a das jun to às
ins ti tu i ções cre do ras para o pa ga men to após o pe río -
do que per du rar a cri se, ou seja, que aque les que te -
nham to ma do em prés ti mo para im plan tar ou para ex -
pan dir te nham tam bém pror ro ga do o seu pra zo de pa -
ga men to. 

Essas fo ram as su ges tões fe i tas à Câ ma ra de
Ges tão da Cri se Ener gé ti ca. Não saiu ain da ne nhum
ins tru men to re gu la ri zan do essa par te. Com isso, que
fos sem cha ma dos ou tros or ga nis mos para sa ber mos
se te ri am ou tras idéi as.

Mu i to obri ga do pela aten ção. 
Estou aqui à dis po si ção dos se nho res.
O SR. PRESIDENTE (Antô nio Cam bra ia) –

Obri ga do, Dr. Air son. 
Pas so a pa la vra ao Dr. Mo zart de Si que i ra Cam -

pos Ara ú jo, Pre si den te da Chesf, que fará a sua ex po -
si ção.

O SR. MOZART DE SIQUEIRA CAMPOS
ARAÚJO – Sr. De pu ta do Antô nio Cam bra ia, Pre si -
den te da Co mis são Espe ci al, Sr. Se na dor Pa u lo Sou -
to, se nho res pa les tran tes, Srs. De pu ta dos, re ce be -
mos o con vi te da Co mis são Espe ci al para fa lar so bre
a si tu a ção ener gé ti ca, par ti cu lar men te as ques tões
vol ta das para as ca u sas e al gu mas pro pos tas de so -
lu ções. 

Ontem, ti ve mos a opor tu ni da de de ser mos
abor da dos pelo De pu ta do Cle men ti no Co e lho, que
nos pe diu tam bém para tra tar da ques tão re la ti va aos
im pac tos so bre os usos, so bre tu do re fe ren tes à ir ri ga -
ção, no pe rí me tro do Rio São Fran cis co. Além da
ques tão da ir ri ga ção, é im por tan te ob ser var que te -
mos tam bém a ques tão da na ve ga ção e do con su mo
hu ma no, to das li ga das à va zão do Rio São Fran cis co. 

A par tir da Bar ra gem de So bra di nho, te mos o
con tro le da va zão do Rio São Fran cis co, a ju zan te de
So bra di nho, a ju zan te de Pa u lo Afon so e a ju zan te de
Xin gó. Em to dos es ses tre chos, te mos ob vi a men te
que con vi ver com a pro du ção de ener gia elé tri ca as -
so ci a da a um tur bi na men to, ou seja, há um vo lu me de 
água que pas sa pe las tur bi nas, e esse vo lu me de
água, por sua vez, está as so ci a do à va zão do rio, que
de fi ne de ter mi na das al tu ras nos tre chos do rio. 

O Dr. Ló cio teve a opor tu ni da de de fa lar.
Den tro da nos sa ex po si ção, que se vai vol tar

para a ques tão ener gé ti ca, até por que so mos ori un -
dos de uma em pre sa ener gé ti ca, não va mos de i xar
de tra tar a ques tão re la ti va ao con tro le da água. 

Va mos apro ve i tar para co lo car que a Chesf é
uma mera exe cu to ra des sa po lí ti ca de con tro le das
va zões. Antes de 1995 e an tes da cri a ção do ONS, a
Chesf era quem de ter mi na va. Hoje, exe cu ta mos essa
po lí ti ca e nos re la ci o na mos com o Ope ra dor Na ci o nal
do Sis te ma para de fi nir mos o que é me lhor não so -
men te para con tro le das va zões, mas tam bém para a
pro du ção de ener gia elé tri ca na Re gião Nor des te.

Vou pas sar ra pi da men te, até por que os Srs. De -
pu ta dos de vem sa ber, para que ve ja mos al gu mas
ques tões que fun da men tal men te afe tam a mo di fi ca -
ção que ocor reu re cen te men te, quan do da re es tru tu -
ra ção do se tor elé tri co.

É im por tan te ob ser var que a par tir de 1995, com 
a mu dan ça da Cons ti tu i ção no seu ar ti go 175, duas
leis fo ram apro va das e di ria que es sas duas leis re gu -
la men tam esse ar ti go da Cons ti tu i ção, mas re pre sen -
tam um mar co re gu la tó rio im por tan te: são as leis re la -
ti vas ao re gi me de con ces são e ou tras que de fi nem,
por exem plo, a cri a ção de pro du tor in de pen den te.
Essas duas lei, após a san ção e a apro va ção pelo
Con gres so bra si le i ro, ti ra ram do gru po Ele tro brás, ou
seja, das em pre sas es ta ta is a res pon sa bi li da de pela
ener gia nova, adi ci o nal – cha ma mos isso de ener gia
nova, de ge ra ção.

Antes des se mo de lo, ha via uma res pon sa bi li da -
de in trín se ca das em pre sas es ta ta is de ga ran tir esse
abas te ci men to. Com essa mu dan ça, com essa re es -
tru tu ra ção que ocor reu a par tir de 1995, pas sou a ser
um mer ca do e no vos or ga nis mos fo ram cri a dos para
que esse aten di men to vi es se a ser fe i to pe las em pre -
sas do Bra sil.

Alguns pon tos im por tan tes da Lei 8.987. É uma
lei, ob vi a men te, mu i to gran de, mas ela pas sou a de fi -
nir re gras de li ci ta ção. O que isso sig ni fi ca? Anti ga -
men te uma em pre sa con ces si o ná ria de ge ra ção po -
dia re ce ber di re ta men te a ou tor ga para fa zer um pro -
je to. Essa lei co me ça va a de fi nir um ou tro tipo de pro -
pos ta, de fi nir um in ven tá rio e en tão a ou tor ga é li ci ta -
da e qual quer em pre sa do País, in clu si ve uma em pre -
sa es ta tal, é que vai se ha bi li tar a dis pu tar a con cor -
rên cia des se em pre en di men to.

A ques tão da po lí ti ca ta ri fá ria que im pac tou, so -
bre tu do, as ques tões da trans mis são. Hoje, cada tre -
cho de li nha é li ci ta do e tem uma po lí ti ca ta ri fá ria, e
ou tras re gras im por tan tes com re la ção aos con tra tos
de con ces são do ser vi ço pú bli co e às obri ga ções do
po der con se ten te.

Com re la ção à Lei nº 9.074, ela cri ou pro du tor
in de pen den te de ener gia elé tri ca, que é um modo di -
fe ren te de pro du zir ener gia elé tri ca. O pro du tor in de -



pen den te tem pre ços li vres, pode ne go ci ar di fe ren te -
men te de uma con ces si o ná ria de ge ra ção, que tem
uma ta ri fa para ven der ener gia elé tri ca.

Cri ou o con su mi dor li vre. A ma i o ria dos con su -
mi do res eram ca ti vos, só po di am com prar a sua ener -
gia ou de uma em pre sa dis tri bu i do ra ou de uma em -
pre sa ge ra do ra de sua área de atu a ção. Estou lis tan -
do isso aqui, mas de po is vou dis tri bu ir essa apre sen -
ta ção para mos trar, ini ci al men te, que o se tor elé tri co,
a par tir de 1995, so freu uma re es tru tu ra ção mu i to im -
por tan te com re la ção a sua atu a ção.

A par tir des sas leis, o Go ver no con tra tou a Co o -
pers, com um con jun to de 160 téc ni cos do se tor elé tri -
co bra si le i ro, para re gu la men tar es sas leis, com a co -
or de na ção da Se cre ta ria de Ener gia, e fo ram de sen -
vol vi dos es tu dos nos anos de 1996 e 1997 e pas -
sou-se, en tão, à re gu la men ta ção e im ple men ta ção
des ses es tu dos, in clu si ve al gu mas leis fo ram tam bém 
edi ta das e apro va das aqui no Con gres so fru to des se
es tu do que foi fe i to pela Se cre ta ria Na ci o nal de Ener -
gia Elé tri ca. 

Um dos ob je ti vos da res tru tu ra ção era per mi tir
ao Go ver no se con cen trar mais na de fi ni ção de po lí ti -
cas e na re gu la men ta ção e fis ca li za ção do se tor e
pro pi ci ar a trans fe rên cia de res pon sa bi li da de da ope -
ra ção e dos in ves ti men tos para o se tor pri va do. 

É im por tan te di zer que hoje as em pre sas ini ci a -
ram um pro ces so de des ver ti ca li za ção. Atu al men te, a
Chesf ain da é uma em pre sa de trans mis são e ge ra -
ção, mas de ve rá ser cin di da em duas em pre sas: uma
de ge ra ção e ou tra de trans mis são. A dis tri bu i ção e a
trans mis são con ti nu a ri am como mo no pó li os na tu ra is
por área de con ces são e se es ta be le ce ria uma com -
pe ti ção na ge ra ção e co mer ci a li za ção de ener gia.

É im por tan te ob ser var a es tru tu ra an te ri or, num
qua dro sim plis ta, que era de mo no pó lio na ge ra ção e
co mer ci a li za ção e pas sou a ser uma es tru tu ra de
com pe ti ção. As em pre sas an tes eram in te gra das não
so men te na ge ra ção, mas na ge ra ção e trans mis são
e dis tri bu i ção. O exem plo dis so é a Ce mig. As em pre -
sas te rão que ser des ver ti ca li za das. As ta ri fas an te ri -
o res eram de fi ni das pelo cus to, ago ra são ta ri fas e
pre ços de mer ca do. Os con su mi do res ca ti vos, al guns
em ba i xa ten são, con ti nu am ca ti vos e ou tros são li -
vres, po de rão com prar ener gia de vá ri as em pre sas. A 
pre do mi nân cia an te ri or era es ta tal, e, hoje, so bre tu do
na dis tri bu i ção, há uma pre do mi nân cia pri va da, e o
aces so que era li mi ta do, na trans mis são e dis tri bu i -
ção, hoje tem aces so li vre.

Com esse ar ca bou ço, fo ram cri a do atra vés de
lei o Agen te Na ci o nal de Ener gia Elé tri ca, o Ope ra dor

Na ci o nal do Sis te ma, o Mer ca do Ata ca dis ta de Ener -
gia e exis te um ór gão que é pla ne ja men to e está até
hoje li ga do ao Mi nis té rio de Mi nas e Ener gia, que é o
Co mi tê Co or de na dor do Pla ne ja men to da Expan são,
que subs ti tui um ór gão im por tan te den tro da Ele tro -
brás, que era o GCPS, e as em pre sas pas sa ram a ter
es ses se gui men tos bas tan te dis tin tos de ati vi da de:
ati vi da de de pro du ção, que é a ge ra ção; ati vi da des de 
ser vi ços, que é a trans mis são e dis tri bu i ção, e ati vi da -
de de co mer ci a li za ção, que são os co mer ci a li za do res
que es tão atu an do hoje no Bra sil.

A con clu são des sa re gu la men ta ção foi fe i ta ba -
si ca men te atra vés de leis apro va das no Con gres so. O 
ar ca bou ço le gal foi con clu í do no ano pas sa do com a
Lei nº 9.984, que ins ti tu iu a Agên cia Na ci o nal de
Águas. Ante ri or men te, essa re gu la men ta ção dos or -
ga nis mos que já ci tei foi fe i ta pela Lei nº 9.427, que
cri ou a Ane el, até a Lei nº 9.648, que con si de ro uma
das leis mais im por tan tes den tre as ou tras que tam -
bém são im por tan tes no que diz res pe i to à mon ta gem 
do ar ca bou ço le gal e ins ti tu ci o nal do se tor elé tri co
bra si le i ro.

Então fa lei da Lei nº 9.648 por que ela au to ri zou
a des ver ti ca li za ção das em pre sas fe de ra is, cri ou o
ge ra dor do ser vi ço pú bli co para o pro du tor in de pen -
den te, se pa rou a ques tão do aces so, es ta be le ceu os
con tra tos ini ci a is, ins ti tu iu o Mer ca do Ata ca dis ta de
Ener gia e o Ope ra dor Na ci o nal do Sis te ma.

Fiz esse preâm bu lo para mos trar que uma mu -
dan ça im por tan te ocor reu nos úl ti mos seis anos, de
1995 até o ano pas sa do, no se tor elé tri co bra si le i ro,
que mo di fi cou subs tan ci al men te o pa pel das em pre -
sas de ener gia elé tri ca no País.

A Chesf, como os se nho res sa bem, é uma em -
pre sa que atua em oito Esta dos do Nor des te, à ex ce -
ção do Ma ra nhão, que é da área de atu a ção da Ele -
tro nor te, com uma área de qua ren ta e um mi lhões de
pes so as e um con su mo mé dio, sem ra ci o na men to, da 
or dem de cin qüen ta e dois mil gi ga watts/hora. 

Den tro des sa área a em pre sa é a ma i or rede de
trans mis são de ener gia elé tri ca do País, pois são de -
zes se te mil qui lô me tros de li nha de ex tra e alta ten -
são, en tre 230.000 e 500.000 volts, que hoje está li ga -
da ao Sul atra vés des sa li nha que vem até a Usi na de
Ser ra da Mesa e se liga, a par tir daí, com o Su des te.
O Nor des te, até 1999, era ape nas li ga do ao Nor te, à
Usi na de Tu cu ruí, mas a par tir de 1999, com a cons -
tru ção da li nha Nor te/Sul, o Nor des te fi cou in te gra do
ao Su des te, ao Cen tro-Oes te e ao Sul do País.

O mer ca do do Nor des te por es ta do é o que está
aí: a Ba hia com cer ca de 35% do mer ca do do Nor des -



te; Per nam bu co com cer ca de 20%; Ce a rá com 14% e 
o res tan te dos es ta dos com per cen tu a is um pou co in -
fe ri o res a 10% com ple men tam todo mer ca do da Re -
gião Nor des te, ex ce to o Ma ra nhão. As clas ses de
con su mo são im por tan tes: o par que in dus tri al re pre -
sen ta 41% no con su mo de ener gia elé tri ca no Nor -
des te; cer ca de 28% re si den ci al; 15% co mer ci al e
17% ou tros, in clu í dos ilu mi na ção pú bli ca, ser vi ços
pú bli cos, ele tri fi ca ção ru ral, etc.

Nos úl ti mos anos, mes mo com as di fi cul da des
de cor ren tes da dí vi da que a em pre sa con tra iu, so bre -
tu do com a cons tru ção da Hi dre lé tri ca de Xin gó, con -
se gui mos fa zer um in ves ti men to mé dio no Nor des te
da or dem de R$500 mi lhões. Esse in ves ti men to se fo -
cou fun da men tal men te na rede de trans mis são do
Nor des te, prin ci pal men te pela ne ces si da de de es co -
ar a ener gia de Xin gó, que foi con clu í da em 1997, e
au men tar a ca pa ci da de de im por ta ção do Nor te do
País, uma vez que os gran des em pre en di men tos hi -
dráu li cos já ti nham sido re a li za dos no Rio São Fran -
cis co, e a al ter na ti va de ener gia ba si ca men te de li ne a -
da a par tir de 2001/2002 é ter me le tri ci da de e a im por -
ta ção de ener gia do Nor te, mas so bre tu do do Rio To -
can tins, que é hoje um gran de can te i ro de obras no
que diz res pe i to à cons tru ção de hi dre lé tri cas.

Sem pre mos tra mos esse grá fi co e, do pon to de
vis ta es tru tu ral, den tro da ener gia dis po ní vel, há pre -
vi são de que ha ve ria ne ces si da de de ener gia nova no 
Nor des te nos me a dos de 2002. Tí nha mos cer ca de
5.700 me ga watts mé di os dis po ní ve is de ener gia es -
tru tu ral, agre ga dos a cer ca de mais uns 400 me ga -
watts que ad qui ri mos da Ele tro nor te. So men te a par tir 
de 2002 é que, em ter mos de ener gia es tru tu ral, pre -
ci sa ria de ener gia nova no Nor des te. Essa ener gia
nova se ria ori un da seja de mais im por ta ção de hi dre -
lé tri cas do Nor te, seja da in clu são de no vas ter me lé -
tri cas que, a par tir de 1999, co me ça ram a ser de li ne a -
das para se rem co lo ca das nas di ver sas ca pi ta is do
Nor des te.

Esses de gra us re fe rem-se à li be ra ção dos vo lu -
mes de ener gia para um mer ca do li vre, de acor do
com a lei atu al. No Pro je to de Lei nº 2.905, já exis te
uma nova al ter na ti va para essa li be ra ção de ener gia
que aca ba mos de ver, mas ha ve ria uma li be ra ção pa -
u la ti na des sa ener gia ba se a da no mo de lo de mer ca -
do. E, con se qüen te men te, como a ener gia que hoje é
ven di da pela Chesf não so men te é a mais ba ra ta do
País, mas do mun do, hoje a ener gia no Nor des te re -
pre sen ta cer ca de 18 dó la res o me ga watt/hora, é o
pre ço que ven de mos de ge ra ção mais trans mis são...
Sa be mos que quan do se li be ra o pre ço da ener gia, se 

ele for para pre ço de mer ca do, vai atin gir cus to mar gi -
nal de ex pan são e pode che gar a cer ca de 39 dó la res. 
Estou fa lan do em dó la res por que os va lo res em re a is
va ri am em fun ção da in fla ção. 

Va mos fa lar da ques tão do Rio São Fran cis co,
por que é im por tan tís si mo co lo car mos a ques tões que 
hoje es ta mos ad mi nis tran do. Esse qua dri lá te ro cin -
zen to que es ta mos co lo can do é onde nas cem qua tro
ba ci as im por tan tes: a Ba cia do To can tins, o Alto To -
can tins nas ce em Go iás, den tro des se qua dri lá te ro,
na par te su pe ri or des se qua dri lá te ro, per to de Belo
Ho ri zon te, nas ce tam bém o Rio das Ve lhas, que é um
dos aflu en tes im por tan tes do Rio São Fran cis co, e, no 
qua dri lá te ro in fe ri or, já pró xi mo à re gião de São Pa u -
lo, te mos os rios Gran de e Pa ra na í ba, que se jun tam
para for mar o Rio Pa ra ná. 

A si tu a ção dos re ser va tó ri os é mu i to de pen den -
te das chu vas que caem nes se qua dri lá te ro. Qu an do
as chu vas não caem ade qua da men te nes se qua dri lá -
te ro, mu i tas ve zes caem na par te in fe ri or, ge ran do
uma si tu a ção con for tá vel no Su des te, Cen tro-Oes te e 
Sul. Ou tras ve zes, caem na par te su pe ri or, e não na
in fe ri or, ha ven do uma si tu a ção con for tá vel no Nor -
des te e no Alto To can tins. 

Entre tan to, o ano de 2000 está se mos tran do o
pior ano hi dro ló gi co dos úl ti mos 72 anos. Isso vale
par ti cu lar men te para es ses qua tro rios. E nós va mos
ter opor tu ni da de de mos trar adi an te. 

Com re la ção ao Rio São Fran cis co, que, fun da -
men tal men te, era usa do, até dez anos atrás, so men te 
para pro du ção de ener gia elé tri ca, cada vez mais ou -
tros usos es tão se fa zen do pre sen tes, de man dan do
sem pre a uti li za ção da água. A Chesf, como em pre sa
de ener gia, usa água, mas não a con so me. A na ve ga -
ção usa a água e não a con so me. Já a fru ti cul tu ra e o
abas te ci men to hu ma no con so mem água, ou seja,
além do seu uso, há o con su mo dela. Com es ses con -
su mos cada vez ma i o res, a ten dên cia na tu ral, no fu tu -
ro, é ter mos uma me nor pro du ção de ener gia elé tri ca, 
fru to da ne ces si da de de se des lo car mais água para
esse con su mo. Essa é uma das co i sas com que tra -
ba lha mos: a di mi nu i ção da pro du ção de ener gia elé -
tri ca na me di da em que se in ten si fi que a uti li za ção
para ir ri ga ção, con su mo hu ma no so bre tu do; e isso
nós co me ça mos a ob ser var. 

Para V. Exª ter uma idéia, hoje exis tem, na Se -
cre ta ria de Re cur sos Hí dri cos, so li ci ta ções de ou tor -
ga de uso da água, so bre tu do para ir ri ga ção, que che -
gam a 700m³ por se gun do de va zão. Isso é uma co i sa
que tem que ser bem ad mi nis tra da, por que sa be mos
que esse uso não exis te, mas em ter mos de ou tor ga



há essa de man da que vai ter que ser bem ad mi nis tra -
da. Daí a im por tân cia da Agên cia Na ci o nal de Águas,
re cen te men te cri a da. 

Para as pes so as e os De pu ta dos que não co -
nhe cem o São Fran cis co, em ter mos de pro du ção de
ener gia elé tri ca, a sua pri me i ra bar ra gem que con tri -
bui com cer ca de 33% da va zão re gu la ri za da, Três
Ma ri as, é ope ra da pela Ce mig. As bar ra gens sub se -
qüen tes, to das elas são de pro pri e da des da Chesf e
ope ra das por ela, sen do que a prin ci pal de las é a de
So bra di nho, que, quan do che ia, ar ma ze na 34 bi lhões
de m³. Des ses 34 bi lhões de m³, cer ca de 5,8 bi lhões
não são uti li za dos para a ge ra ção de ener gia elé tri ca.
É o que nós cha ma mos de vo lu me mor to. E essa ca -
ma da d´água in fe ri or é uti li za da para po der se ob ter a
al tu ra de que da. 

Para que V. Exªs sa i bam, em bo ra So bra di nho
seja uma bar ra gem de 34 bi lhões de m³, a que da
d’água para pro du ção de ener gia elé tri ca é de 20m.
Daí as gran des di fi cul da des de se ge rar ener gia na
par te su pe ri or do rio, pois de man da ria inun da ção de
mu i tas áre as ir ri gá ve is. E essa é uma ques tão que co -
nhe ce mos na Chesf. Toda vez que se ir ri gam prin ci -
pal men te áre as em que há uma in ten si fi ca ção do uso
da agri cul tu ra ir ri ga da há essa si tu a ção, fora a ques -
tão do equi lí brio am bi en tal, que é ab so lu ta men te ne -
ces sá rio. 

Então a ma i or par te da ge ra ção está no mé dio e
ba i xo São Fran cis co por que é exa ta men te nes ses lo -
ca is que es tão os aci den tes ge o grá fi cos, as que das.
Onde ha via a fa mo sa ca cho e i ra de Ita pa ri ca, foi cons -
tru í da a Usi na de Ita pa ri ca, que tem uma que da de
60m. Aqui, na re gião de Pa u lo Afon so, te mos que da
de 80 e 112m. E, fi nal men te, Xin gó, onde há a ma i or
que da, que che ga a 140m. Nes sa re gião aqui, do alto
São Fran cis co, não te mos que das mu i to im por tan tes. 

A par ti cu la ri da de de Xin gó é que, di fe ren te men -
te de Ita pa ri ca e de So bra di nho, não inun dou mu i tas
ter ras, por que o re ser va tó rio fi cou en ca i xo ta do den tro 
do Vale do São Fran cis co. Tem-se aqui um re ser va tó -
rio que é mu i to pe que no e, con se qüen te men te, uma
su per fí cie mu i to ba i xa e uma pro du ção de ener gia
mu i to ele va da. 

Há al gu mas co i sas que gos ta ría mos dar como
in for ma ção para V. Exªs. A área da Ba cia do São Fran -
cis co re pre sen ta cer ca de 645 mil km², tem uma ex -
ten são de 2.700km, a va zão mé dia de lon go pe río do
é de 2.850m³ por se gun do. Sem pre aler ta mos que
não se deve fa zer a con ta com es ses 2.850 m³, por -
que quan do se ar ma ze na água, como é o caso das
bar ra gens de Três Ma ri as, So bra di nho e Ita pa ri ca,

eva po ra-se mu i ta água. Para se ar ma ze nar água,
eva po ra-se a água. Essa eva po ra ção che ga a
300m³/s. Nes sa va zão mé dia, pelo me nos pelo uso,
você tem que re du zir es ses 300m³/s. 

Para os se nho res te rem uma idéia, nes se mo -
men to, como a umi da de está mu i to ba i xa no alto do
São Fran cis co, os nos sos cál cu los es tão mos tran do
uma eva po ra ção de cer ca de 300m³/s, de vi do à tem pe -
ra tu ra e à umi da de que está mu i to ba i xa, não pela seca
nas ca be ce i ras, mas pela seca até no pró prio Nor des te.
Então, te mos uma eva po ra ção mu i to gran de.

Sem pre que va mos fa zer a con ta do São Fran -
cis co, é fun da men tal re du zir mos des ses 2.850 ou
2.800 cer ca de 300m³/s. E qual quer bar ra gem que se
fi zer adi ci o nal men te tem sem pre que lem brar de des -
con tar o efe i to da eva po ra ção.

Um dado im por tan te é que re cen te men te fo mos
pro cu ra dos pelo Go ver no de Per nam bu co para es tu -
dar a ques tão de uma bar ra gem im por tan te lá den tro
do Esta do, de Poço da Cruz, e mos tra mos que en cher 
a bar ra gem não era ne gó cio, por que se en chês se mos 
a bar ra gem ela ia eva po rar 5m³/s, ou seja, se ria pre ci -
so que fi cás se mos bom be an do 5m³/s para que a bar -
ra gem fi cas se che ia sem que a usás se mos.

É pre ci so ter mu i to cu i da do no Nor des te com re -
la ção a es sas con tas re la ti vas à eva po ra ção e cada
vez mais ter mos cu i da do com a uti li za ção múl ti pla
dos re cur sos hí dri cos.

Bom, é im por tan te ob ser var que o São Fran cis -
co é um rio que, a de pen der das épo cas e va mos re -
tor nar a esse as sun to, pode ter va zões mu i to ele va -
das. O prin ci pal pico foi no dia 10 de mar ço de 1979,
quan do che ga mos a ter uma va zão no São Fran cis co
de 18.000m³/s. 

Por ou tro lado, como o Dr. Ló cio já co lo cou, em
1955, quan do ain da exis tia a bar ra gem de So bra di -
nho, a va zão na tu ral che gou a 595m³/s. Isso é uma
das co i sas que pro va vel men te vai se re pe tir esse ano, 
fru to des sa es ti a gem que está ocor ren do na bar ra -
gem do São Fran cis co.

Ve jam que a bar ra gem de Três Ma ri as pro por ci -
o na 500m³ de re gu la ri za ção; a de Pa u lo Afon so, cer ca 
de 1.200m³ e con se gui mos di zer que a bar ra gem é
2.060, por que o res tan te é a pró pria va zão na tu ral do
rio. Se so mar mos aqui es ses 1.200 com 500, mais a
va zão mí ni ma, va mos ob ter va lo res que 2.060, mas
es ses 2.060, ve jam que sem pre co lo co aqui, é o va lor
com a eva po ra ção já des con ta da.

O que ocor reu este ano? Não me re fi ro a 2000,
es tou me re fe rin do a 2001, até por que 2000 foi um
ano bom. Qu an do digo um ano bom, es tou que ren do



di zer que é um ano que se apro xi mou da mé dia his tó -
ri ca, mas não che gou a ela. Mas 2001 será, sem dú vi -
da, o pior ano hi dro ló gi co da Ba cia do São Fran cis co.

Os se nho res vi ram que a mé dia his tó ri ca é de
2.800m³/s. Esse ano de ve re mos ter 1.500m³/s.

Ocor reu que, em 2000, cho veu bem em no vem -
bro e em de zem bro e pa rou de cho ver de ja ne i ro em
di an te e não cho veu mais. Ou seja, de ja ne i ro até ago -
ra pra ti ca men te não cho veu mais so bre Mi nas Ge ra is, 
o que tem fe i to com que a mé dia his tó ri ca se si tue em
tor no en tre 35% e 40%. Esse de sem pe nho do rio nun -
ca ocor reu em sua his tó ria.

Esta mos fa lan do aqui do pe río do um, do
2000/2001, por que o pe río do um co me ça em no vem -
bro do ano an te ri or, en tão in clui no vem bro e de zem -
bro de 2000. Este será o quar to pior na his tó ria.

Mas o pe río do seco será o pior e o ano de 2001
tam bém será o pior do his tó ri co.

Para mos trar de uma for ma di fe ren te, o Dr. Ló cio 
já teve opor tu ni da de de di zer, o Rio São Fran cis co
apre sen ta ci clos hi dro ló gi cos mu i to ele va dos, ci clos
hi dro ló gi cos ba i xos e ci clos hi dro ló gi cos mé di os.

Os se nho res ob ser vem aqui que no pe río do que 
co me ça em 1944, indo até 1950, se pe gar mos a mé -
dia das va zões aqui, será su pe ri or a 3.500m³. Se ob -
ser var mos tam bém o pe río do que vai de 1979 a 1984, 
pe ga rá mé di as su pe ri o res a 3.500 me tros cú bi cos.
Entre tan to, há pe río dos in ter me diá ri os em que a va -
zão do rio re al men te ou é mu i to ba i xa... Aqui está o
pe río do que o Dr. Ló cio fa lou, 1952, 1953, 1954 . Te -
mos tam bém aqui 1971, que foi um ano mu i to ba i xo
do pon to de vis ta hi dro ló gi co. Fi nal men te, te mos o
ano de 2001, que de ve rá apre sen tar uma va zão de
pou co su pe ri or à me ta de da va zão his tó ri ca do São
Fran cis co. Qu an do dis se mos que 2000 foi um ano
bom, mes mo as sim nes se ano não cho veu a mé dia
his tó ria; cho veu 2.500 me tros cú bi cos.

Obser va mos que es ta mos num pe río do em que
as va zões do São Fran cis co es tão aba i xo da mé dia
his tó ri ca. Há pe río dos mu i to bons, re pe ti dos, pe río -
dos ra zoá ve is e pe río dos em que há uma ba i xa va zão
mé dia his tó ri ca. Isso é o que está fa zen do com que te -
nha mos hoje di fi cul da des, com que não pos sa mos
aten der o mer ca do de ener gia elé tri ca.

O que ocor re ria se não hou ves se ra ci o na men -
to? Pri me i ro, eu gos ta ria de mos trar aos se nho res o
que ocor reu no ano 2000. No ano 2000, em ja ne i ro,
es tá va mos com 38% do re ser va tó rio equi va len te do
Nor des te. Cho veu, como os se nho res vi ram, ra zo a -
vel men te. Atin gi mos aqui cer ca de 70%. De po is hou -
ve uma que da. Em no vem bro e de zem bro cho veu

bem. Re sul ta do: co me ça mos ja ne i ro de 2001 numa
si tu a ção me lhor do que a si tu a ção de ja ne i ro de 2000. 
Infe liz men te, pa rou de cho ver e o re ser va tó rio, ao in -
vés de acu mu lar água, co me çou a se es va zi ar. 

Isto aqui é uma si mu la ção de uma si tu a ção sem
ra ci o na men to: os re ser va tó ri os che ga ri am pró xi mo
de zero em se tem bro, zero de vo lu me útil. To das as
nos sas si mu la ções sem pre es tão re la ci o na das com a 
não-uti li za ção do vo lu me mor to. Essa é uma po si ção
da Chesf. Hou ve in ten ção de al guns ór gãos em uti li -
zar o vo lu me mor to. Mas en ten de mos que a uti li za ção 
do vo lu me mor to po de ria tra zer pre ju í zo para 2002,
2003, para o fu tu ro. Esta mos de fen den do a não-uti li -
za ção do vo lu me mor to. Mes mo que haja di fi cul da des 
com re la ção ao ra ci o na men to, é me lhor apro fun dá-lo
ou en con trar mos ou tras for mas de ge rar ener gia do
que a uti li za ção do vo lu me mor to, pois ge ra ria ris cos
para os anos sub se qüen tes. 

Com a pre mis sa co lo ca da aqui de in ter câm bio
de 950 me ga watts, de fluên cia em Três Ma ri as de 420
me tros cú bi cos, che ga ría mos a 5%. A pro je ção re -
cen te do ONS, fru to do que ocor reu no mês de maio, é 
que ao in vés de 5% che ga ría mos a 4,3%. O que es ta -
mos fa zen do? É ab so lu ta men te ne ces sá rio que essa
pre mis sa de 20% seja atin gi da. Te mos con se gui do
su pe rar no que diz res pe i to a tra zer ener gia do Nor te.
A si mu la ção foi fe i ta com 950 me ga watts. Acre di to
que no mês de ju nho va mos atin gir um va lor mé dio
en tre 1.100 e 1.150 me ga watts. 

Por ou tro lado, a de fluên cia de Três Ma ri as não
está atin gin do os va lo res pre vis tos, ou seja, há uma
si tu a ção tam bém mu i to di fí cil no re ser va tó rio de Três
Ma ri as. Hoje, por exem plo, Três Ma ri as está de flu in do
ape nas 300 me tros cú bi cos. Assim, há al guns ga nhos 
e al gu mas per das no que diz res pe i to a essa si mu la -
ção e ela de ve rá ser atu a li za da no fi nal de ju nho.

Para que os se nho res ob ser vem que essa si tu a -
ção é den tro da que le qua dri lá te ro, vou per mi tir-me
dar al gu mas in for ma ções re la ti vas não so men te ao
Rio São Fran cis co, mas tam bém aos rios Pa ra na í ba e
Gran de, que es tão no Su des te, co lo can do al gu mas
da tas. Por exem plo: no dia 17 de maio de 2000, com -
pa ran do com 2001, na mes ma data. Como os se nho -
res po dem ver, os re ser va tó ri os fru to de um pe río do
hi dro ló gi co mu i to ba i xo, to dos eles não re to ma ram ou
re en che ram, e a si tu a ção, com pa ra ti va a 2000, é bem
in fe ri or. Em fun ção dis so, o ra ci o na men to não está
res tri to so men te ao Nor des te, mas tam bém ao Su -
des te e ao Cen tro-Oes te. 

O que es ta mos fa zen do para ad mi nis trar essa
si tu a ção? Esta mos com pran do ener gia de al guns



auto-pro du to res exis ten tes no Nor des te, es ta mos ne -
go ci an do com al guns con su mi do res in dus tri a is a pos -
ter ga ção do uso dos con tra tos que eles têm para o
pró xi mo ano e va mos ter mais tem po de ad mi nis trar
no vas fon tes de ener gia. 

Com re la ção ao in ter câm bio com a Ele tro nor te,
es ta mos che gan do a uma si tu a ção de co ber tor cur to.
Qual é a si tu a ção? À me di da que o ra ci o na men to se
apro fun da, pre ci sa mos, para tra zer mais ener gia do
Nor te, pro du zir me nos ener gia no Nor des te. Ao pro -
du zir me nos ener gia no Nor des te, co me ça mos a che -
gar aos ní ve is mí ni mos de va zão no São Fran cis co
que afe tam so bre tu do as cap ta ções de água. Não sei
se V. Exª está me en ten den do. Vou ex pli car, Se na dor.
Vou dar um exem plo de um do min go de ma dru ga da,
em que a car ga che ga a 3.700 me ga watts, hoje, com
o ra ci o na men to. Como es ta mos con se guin do tra zer,
num dia de fim de se ma na, 1.300 me ga watts de Tu cu -
ruí, so bram, para pro du zir no Nor des te, para fe char
os 3.700 da car ga, 2.400. Para pro du zir 2.400 me ga -
watts no Nor des te, te nho que re du zir a va zão de So -
bra di nho, de Pa u lo Afon so e de Xin gó aba i xo de
1.100. Por quê? Por que es tou pre ci san do pro du zir
me nos ener gia para tra zer mais ener gia do Nor te.
Pro du zin do me nos ener gia, guar do mais ener gia no
re ser va tó rio, mas, para guar dar mais ener gia no re -
ser va tó rio, vi o lo a va zão mí ni ma das cap ta ções. Essa
si tu a ção já atin gi mos e co me ça mos ago ra a fa zer o
se guin te: como te mos in te res se em pro du zir me nos
ener gia e tra zer mais do Nor te para pou par o nos so
re ser va tó rio, es ta mos fa zen do um tes te. Por exem plo: 
o Dr. Ló cio deu-nos uma in for ma ção cor re ta. No dia
30 de maio, fi ze mos uma ex pe riên cia, re du zin do a va -
zão em 1.100 e ti ve mos pro ble ma lá em Ju a ze i ro. Qu -
e ro di zer que re sol ve mos o pro ble ma da se guin te for -
ma: va mos lá na cap ta ção, re sol ve mos, se pre ci sa de -
sas so re ar, fa ze mos o tra ba lho, tes ta mos nor mal men -
te hoje e con se gui mos pas sar com 1.100 sem pro ble -
ma. Ou seja, es ta mos na si tu a ção de ter, por exem plo, 
o abas te ci men to de Ara ca ju no ba i xo São Fran cis co.
Se lá em Xin gó eu re du zo mu i to a ge ra ção de ener gia, 
ba i xo tam bém o ní vel da al tu ra da cap ta ção. Ti ve mos
pro ble mas lá com a cap ta ção de água para Ara ca ju.
Fo mos lá e fi ze mos a lim pe za da cap ta ção. Mu i tas ve -
zes está lim po. Então bus ca mos uma so lu ção téc ni ca. 
Há três al ter na ti vas para de i xar mos a cap ta ção li vre e 
re du zir mos mais a va zão, fa ze mos o tes te e te mos
con se gui do. Com isso, tal vez che gue mos a va lo res
de 1.000 me tros cú bi cos por se gun do, sem tra zer pro -
ble mas para to das as cap ta ções do rio, por que na
hora em que tra go mais ener gia do Nor te pre ci so ge -

rar me nos. Para ge rar me nos e pou par água, te nho
que di mi nu ir a va zão do rio. Por isso é que digo que é
um co ber tor cur to, por que te nho que ter um com pro -
mis so com a va zão do rio de um lado, te nho que li mi -
tar num de ter mi na do va lor mí ni mo e, por ou tro lado,
te nho in te res se de tra zer o má xi mo de ener gia do
Nor te, por que quan to mais eu trou xer, a va zão di mi -
nu i rá mais. Essa si tu a ção es ta mos vi ven do. Esse é
um gran de es for ço que es ta mos fa zen do e em toda a
ba cia va mos ter opor tu ni da de de de mons trar. 

Além des sa ques tão do in ter câm bio, que está
tra zen do um pro ble ma ope ra ci o nal mu i to sé rio, tan to
do pon to de vis ta elé tri co quan to do pon to de vis ta hí -
dri co, es ta mos tam bém es ta mos ope ran do uma tér -
mi ca an ti ga nos sa a di e sel, lá em Ca ma ça ri, pro du -
zin do 32 me ga watts. A si tu a ção do Par na í ba é mais
con for tá vel do que a si tu a ção do São Fran cis co.
Even tu al men te, es ta mos até pro du zin do mais ener -
gia na Usi na de Boa Espe ran ça, em fun ção da dis po -
ni bi li da de de água su pe ri or no Par na í ba.

Qu an to à pri o ri za ção hoje, para po der mos au -
men tar a pro du ti vi da de lá em Pa u lo Afon so – o De pu -
ta do Ale lu ia que já foi Pre si den te da Chesf co nhe ce
bem, sabe que a Usi na de Pa u lo Afon so IV é mais mo -
der na –, com a mes ma quan ti da de de água, pro duz
mais ener gia. Hoje pa ra mos o com ple xo Pa u lo Afon so 
I, II e III e Mo xo tó e es ta mos pro du zin do ener gia so -
men te para o PA-4. Com isso, com a mes ma quan ti -
da de de água, con se gui mos au men tar em 130 me ga -
watts a pro du ti vi da de da cas ca ta. Ou seja, es ta mos
bus can do so lu ções que não são sim ples. Isso tem re -
ba ti men to na trans mis são de po is que a ener gia é pro -
du zi da, mas con se gui mos lá, atra vés dos nos sos téc -
ni cos, en con trar uma so lu ção na dis tri bu i ção após a
usi na e es ta mos pro du zin do mais ener gia em Pa u lo
Afon so IV com a mes ma quan ti da de de água. Para
isso, ob vi a men te as uni da des têm que ope rar no pon -
to má xi mo de ren di men to.

Fi nal men te, no nos so caso es pe cí fi co, es ta mos
pro cu ran do dar exem plo e re du zin do for te men te nos
pré di os ad mi nis tra ti vos da em pre sa, de tal for ma que
pos sa mos dar exem plo à pró pria so ci e da de em ter -
mos de eco no mia de ener gia.

Estão em an da men to dois pro ces sos, já en ca -
mi nha mos para a Câ ma ra de Ges tão da Cri se Ener -
gé ti ca, para que nos se jam au to ri za das do ta ções su -
ple men ta res do or ça men to. De ve mos as si nar, nes se
mês de ju nho, o con tra to para re cu pe ra ção e mo der -
ni za ção da Usi na Hi dre lé tri ca de Ca ma ça ri, que hoje
é a di e sel, não tem con di ções de pro du zir ener gia.
De ve rá ser fe i to um con tra to para trans for má-la a gás, 



pro du zir 350 me ga watts, num pri me i ro mo men to em
ci clo aber to, e de po is, em si, com bi na do, ele var mos a
500 me ga watts.

Se con clu ír mos esse pro ces so hoje com o fa bri -
can te, que está na fase fi nal, a pri me i ra má qui na de
50 me ga watts en tra em ju nho do pró xi mo ano. Essa é
a meta que es ta mos per se guin do. De pen de rá, ob vi a -
men te, do acor do com o fa bri can te. Esta mos pe din do
pri o ri da de e ele está se es for çan do para nos dar essa
pri o ri da de, por que vai de pen der de al gu mas tra ta ti -
vas dele com o só cio su í ço. As má qui nas lá são
Brown Bo ve ri, são má qui nas an ti gas.

No caso de Bon gi, re cen te men te ti ve mos um
en con tro com o Pre si den te da Si e mens, é uma tér mi -
ca que hoje está em Re ci fe. É uma tér mi ca que está
de sa ti va da, tem pro ble mas sé ri os do pon to de vis ta
de ter re no. Além dis so foi uma tér mi ca fe i ta para fun ci -
o nar so men te em ho rá rio de pon to; ela não é ade qua -
da para fun ci o nar em pe río dos de 24h. Ti ve mos o
con ta to com a Si e mens, que com prou a Wes ting
Hou se, e está nos pro me ten do tam bém que no mês
de ju lho fe che mos um con tra to para que a par tir de ju -
lho de 2002 ela seja co lo ca da à dis po si ção do sis te -
ma. 150 me ga watts fica aber ta e de po is mais 60, 210
em 2003, em ci clo com bi na do.

Esta mos atu an do, tam bém con jun ta men te com
os ór gãos do Go ver no, o NOS, que é um ór gão pri va -
do, e a Agên cia, par ti ci pan do de es tu dos e apre sen -
tan do al ter na ti va de ofer ta de ener gia. Na nos sa opi -
nião, não po de mos pen sar so men te no ano de 2001,
que já é um ano mu i to gra ve. Ago ra es ta mos par tin do
para even tu al men te tra zer so lu ções ex ter nas.

Está-se ava li an do no Mi nis té rio a pos si bi li da de
de tra zer so lu ções ex ter nas de ener gia, seja bar ca ça
flu tu an te, por que te mos que Ter um cu i da do mu i to
gran de. As ex pe riên ci as que o Bra sil teve re cen te -
men te em Ma na us não fo ram mu i to boas, quer di zer,
tem que se ins pe ci o nar bem, por que es sas tér mi cas
mu i tas ve zes são bas tan te es pe cu la ti vas, fora as
ques tões de ofer tas em me no res blo cos, mas que
aju da rão o ra ci o na men to.

A lon go pra zo, no caso do Nor des te, prin ci pal -
men te com a du pli ca ção de Tu cu ruí, en ca mi nha mos e 
o ME aca tou a co lo ca ção do ter ce i ro cir cu i to P-Du tra
Te re si na, de for ma que pos sa mos tra zer mais ener gia 
do Nor te. Qu an do falo em ener gia do Nor te, es tou
pen san do em La je a do, em Ser ra da Mesa e Tu cu ruí II. 
Ou seja, pre ci sa mos am pli ar cada vez mais as in ter li -
ga ções do Nor des te com To can tins, por que lá será,
sem dú vi da, uma re gião onde se pro du zi rá mu i ta
ener gia hi dre lé tri ca. E as ou tras al ter na ti vas es tão no

pla no es tra té gi co do pró prio go ver no, que são as ter -
me lé tri cas que es ta rão en tran do du ran te este ano e o
pró xi mo em al gu mas ca pi ta is do Nor des te.

Com re la ção à água – quis dar essa aten ção so -
bre tu do, pedi ao pes so al para co lo car em fun ção de
uma so li ci ta ção do De pu ta do Cle men ti no, por que es -
ti ve com ele on tem à no i te –, te mos uma in te ra ção
mu i to for te com a Co de vasf que tem dado bons re sul -
ta dos. Esta mos fa zen do re u niões com as pre fe i tu ras,
com re pre sen tan tes dos pro je tos de ir ri ga ção, para
mi ni mi zar a ope ra ção das va zões dos rios em va lo res
ba i xos, prin ci pal men te de ma dru ga da e nos fins de
se ma na. Esta mos efe tu an do os le van ta men tos to po -
ba ti mé tri cos de to das as cap ta ções de água, por que
quan to mais ener gia pu der mos tra zer do Nor te es ta -
re mos afas tan do-nos da pos si bi li da de de cor te de
ener gia, ou seja, com esse sis te ma es ta ría mos con tri -
bu in do. Qu an to à ques tão da dra ga gem, exis te o Pro -
je to Pe dra Bran ca, de re as sen ta men to da Chesf pelo
lado da Ba hia, em que ti ve mos pro ble ma e re cu pe ra -
mos. 

No que diz res pe i to ao lago de So bra di nho, o
Pro je to Nilo Co e lho sa be mos que está ope ran do sem
pro ble ma, por que o seu ní vel mí ni mo, que re pre sen ta
a cota ope ra ci o nal, está em 380,5, dois me tros aci ma
do ní vel zero do re ser va tó rio. Então no Pro je to Nilo
Co e lho o im por tan te é co me çar mos a olhar se não há
um as so re a men to do ca nal de en tra da d’água. Te mos 
que ve ri fi car isso jun ta men te com o pró prio res pon sá -
vel pelo pro je to, por que é pre ci so, even tu al men te, se
hou ver al gum as so re a men to, que seja dada a ma nu -
ten ção e fe i ta a dra ga gem.

Em So bra di nho e Ita pa ri ca, es ta mos acom pa -
nhan do to dos os pro je tos, mas to ma mos a li ber da de
de ci tar al guns de les, que são os gran des, em que es -
ta mos fa zen do in clu si ve es ses tes tes, como que fi ze -
mos hoje, e con se gui mos pas sar com su ces so, da re -
du ção da va zão para 1.100 me tros cú bi cos. No pró -
prio lago de Ita pa ri ca não te mos pro ble ma, por que
hoje ain da está com 57%, em bo ra seja um lago que
não ar ma ze na mu i ta água. A sua cota mí ni ma é da or -
dem de 299 me tros de al tu ra.

No ba i xo São Fran cis co, es ta mos com os pro je -
tos de Iti ú ba, Pro piá e Co tin gui ba e ain da ob ser van do
as adu to ras da Com pa nhia de Água Deso, Com pa -
nhia de Ser gi pe que cap ta al gu mas águas para con -
su mo hu ma no, e a Ca sal de Ala go as, e te mos tam -
bém fe i to tes tes para que nos fins de se ma na, so bre -
tu do, não te nha mos pro ble ma.

Te mos fe i to al gu mas re u niões, in clu si ve uma
de las até com o Se na dor Wal deck Orné las. No que



diz res pe i to às re u niões do lago de So bra di nho, há
uma pre o cu pa ção mu i to gran de das ci da des que es -
tão em tor no do lago, mas a si tu a ção está sob con tro -
le por que o lago de So bra di nho va ria o seu ní vel. Na
re a li da de, a nos sa pre o cu pa ção não está ago ra com
es sas pes so as. Esta mos pre ve nin do. Ele vai che gar a
ní ve is em que nun ca che gou pró xi mo de ou tu bro e
no vem bro. Em 1999, o lago So bra di nho che gou a cer -
ca de 11%, hoje ain da es ta mos com 23%.

As pre o cu pa ções nos sas são com re la ção ao
fu tu ro e es ta mos nos re u nin do com os pre fe i tos e com 
a pró pria Co de vasf. 

Qu an to à ques tão da hi dro via, te mos fe i to re u -
niões com a Com pa nhia de De sen vol vi men to do
Esta do da Ba hia, que tra ba lha li ga da à hi dro via, para
que re du zir mos a eclu sa gem de So bra di nho. So bra di -
nho é uma bar ra gem que, além de ser ge ra do ra e
acu mu la do ra de água, tam bém tem um pa pel de eclu -
sa gem. E es ta mos re du zin do isso por que na eclu sa -
gem te mos um vo lu me de água im por tan te que não é
pas sa do pe las tur bi nas. To das es sas me di das es tão
sen do to ma das para mi ni mi zar os efe i tos da va zão.
Ações, acre di to de cur to e mé dio pra zo. 

Como os se nho res sa bem isso aqui é o nos so
Bra sil, que tem hoje uma ca pa ci da de de 62 gi ga -
watt/hora ou 62.000 me ga watts/hora ins ta la do de po -
tên cia hi dráu li ca. Te mos um po ten ci al de 260 mil.
Obvi a men te que esse po ten ci al não pode ser todo ex -
plo ra do, de vi do às ques tões am bi en ta is, ques tões de
ter ras fér te is, en tão ain da va mos ser du ran te mu i tos
anos um Bra sil for te men te pro du tor de ener gia elé tri -
ca de ori gem hi dráu li ca. Te mos aí um par que de
trans mis são que che ga a qua se 160 mil qui lô me tros.
Isso in clu in do tudo. Então, como os se nho res po dem
ver, hoje o gran de po ten ci al hi dre lé tri co está aqui no
Su des te, mas o que fal ta ex plo rar está pra ti ca men te
na Re gião Ama zô ni ca. Já che ga mos ao Rio To can tins 
e ago ra es ta mos indo para o Xin gu, com a usi na de
Belo Mon te, que é uma usi na im por tan te, de 11 mil
me ga watts. A Ele tro nor te fez um tra ba lho ex tra or di ná -
rio para re du zir os im pac tos am bi en ta is e pre ci sa mos
in ves tir nes sa usi na no sen ti do de vi a bi li zá-la não so -
men te do pon to de vis ta de ge ra ção de ener gia. Acre -
di to que a Ele tro nor te terá a opor tu ni da de de mos trar
esse tra ba lho que foi fe i to para re du zir os im pac tos
am bi en ta is. Ve jam que só essa usi na é ma i or que os
6,4 – 11 gi ga watt, só essa usi na de Belo Mon te.

Hoje a si tu a ção de in ter li ga ção en tre as Re giões 
Nor des te e Nor te, Su des te e Cen tro-Oes te em re gi me 
nor mal é essa. Ve jam que, em re gi me nor mal, a si tu a -
ção de flu xo en tre o Nor te e o Nor des te che ga a 900

me ga watts. Como es ta mos numa si tu a ção ex tra or di -
ná ria, es ta mos con se guin do tra zer 1.300 me ga watts
de ma dru ga da ou em fim de se ma na. E nor mal men te
es ta mos de fi nin do um mí ni mo de 1.000, mas essa é
uma si tu a ção ex tra or di ná ria. Então o im por tan te é
que cada vez mais au men te mos es sas in ter li ga ções
re gi o na is, de tal for ma que essa si ner gia exis ten te do
pon to de vis ta hí dri co en tre es sas re giões pos sa ser
me lhor ex plo ra da, e as li nhas de trans mis são são fun -
da men ta is. 

O SR. – (Fora do mi cro fo ne) Ain da está fal tan -
do a li ga ção en tre o Su des te e o Nor des te.

O SR. MOZART DE SIQUEIRA CAMPOS
ARAÚJO – Isso aí é a par tir de 2003. Veja que es tou
fa zen do um grá fi co aqui do ano 2005, por que al gu -
mas in ter li ga ções não con se gui rão ser fe i tas até
2005. Mas tem a Su des te/Nor des te, pre vis ta para en -
trar em 2003, que po de rá jo gar tam bém para o Nor -
des te 1.000 me ga watts. 

Uma das nos sas so li ci ta ções, para fa zer em 15
me ses, a P-Du tra-Te re si na, é para de i xar uma si tu a -
ção de flu xo nor mal de 1.300 me ga watts. 

O SR. PAULO SOUTO – Isso se ria obra da
Chesf?

O SR. MOZART DE SIQUEIRA CAMPOS
ARAÚJO  – Esta mos ple i te an do para ser obra nos sa.
Esta mos ple i te an do uma au to ri za ção emer gen ci al
para fa zer. Esta li nha já está li ci ta da, é a ini ci a ti va pri -
va da que vai fa zer, mas essa que au men ta o flu xo
nor mal de 900 para 1.300 es ta mos ple i te an do para
fa zer e fa zer rá pi do, quin ze me ses.

O SR. – Pre si den te, a Chesf está ple i te an do re -
a li zar es sas obras há quan to tem po?

O SR. MOZART DE SIQUEIRA CAMPOS
ARAÚJO  – Só re cen te men te nós ple i te a mos, por que
num re gi me nor mal es sas obras a Ane el iden ti fi ca e
co lo ca para li ci ta ção. Essa é a re gra do jogo hoje.
Como es ta mos num re gi me emer gen ci al, in clu si ve
es ta mos ple i te an do uma au to ri za ção, que é uma for -
ma ex cep ci o nal de fa zer mos essa li nha. Hoje mes mo, 
para que seja fe i to isso, é pre ci so uma au to ri za ção ex -
cep ci o nal.

O SR. PAULO SOUTO – Qual o in ves ti men to de
uma li nha des sa?

O SR. MOZART DE SIQUEIRA CAMPOS
ARAÚJO  – Uma li nha des sa é R$150 mi lhões.

O SR. PAULO SOUTO  – A Chesf tem re cur so
pró prio para fa zer essa li nha?

O SR. MOZART DE SIQUEIRA CAMPOS
ARAÚJO  – Eu di ria que tem ca pa ci da de para fa zer



essa li nha sem pro ble ma por que te mos cré di to no
mer ca do, en ten deu?

O SR. PAULO SOUTO – E pre ci sa só de au to ri -
za ção no Con se lho?

O SR. MOZART DE SIQUEIRA CAMPOS
ARAÚJO – Por que essa for ma para fa zer mos essa li -
nha não é a for ma le gal. Mas a Ane el está sen sí vel.
Qu e ro di zer aos se nho res que nes sa tran si ção fi ze -
mos cin co mil qui lô me tros de li nha nos úl ti mos três
anos e, a ma i or par te dela, mes mo após a apro va ção
des ses ins tru men tos, como ha via re al men te ne ces si -
da des de se rem fe i tas es sas li nhas, a Ane el tem fe i to
au to ri za ções ex cep ci o na is para a Chesf. 

O SR. – A ci são da Chesf iria in vi a bi li zar isso? 

O SR. MOZART DE SIQUEIRA CAMPOS
ARAÚJO – Não, não obri ga to ri a men te. Esta mos ten -
do uma opor tu ni da de úni ca nes ta Co mis são. É im por -
tan te que fa ça mos um re a li nha men to de pre ço. Para
ter mos ca pa ci da de de in ves ti men to de re cur sos pró -
pri os, não po de mos con ti nu ar pra ti can do es sas ta ri -
fas nos ter mos em que es ta mos pra ti can do por que
não são ta ri fas con di zen tes nem com o ati vo amor ti -
za do. Acho que é pre ci so uma em pre sa no mí ni mo ter 
um re tor no de 6% ao ano no seu ati vo amor ti za do.
Hoje es ta mos com re tor nos na fa i xa de 2% a 3%. A
em pre sa não está com pro ble mas fi nan ce i ros, está
com o seu flu xo de ca i xa nor mal, mas ela tem um dí vi -
da a pa gar de R$5 bi lhões. Então es sas ques tões têm 
que ser co lo ca das de for ma bas tan te cla ra. Se per -
gun tar mos: essa em pre sa tem con di ções de pa gar
essa dí vi da? Cla ro que tem, mas não po de mos con ti -
nu ar pra ti can do as ta ri fas que es ta mos pra ti can do
hoje, por que elas es tão mu i to ba i xas. 

O SR. PAULO SOUTO – Por exem plo: se ela
fos se uma em pre sa que ti ves se ne ces si da de de con -
ti nu ar in ves tin do, es sas ta ri fas não per mi ti ri am esse
in ves ti men to?

O SR. MOZART DE SIQUEIRA CAMPOS
ARAÚJO – É ver da de. Elas não per mi ti ri am na ne -
ces si da de que o sis te ma pre ci sa.

O SR. – Mas a ta ri fa não é para pa gar in ves ti -
men to.

O SR. MOZART DE SIQUEIRA CAMPOS
ARAÚJO – Não, a ta ri fa tem que re mu ne rar os in ves -
ti men tos fe i tos.

O SR. – Sr. Pre si den te, só uma su ges tão, para
que o Pre si den te da Chesf con clu ís se sem in ter ven -
ção dos co le gas, para que em se gui da pu dés se mos
co me çar.

O SR. MOZART DE SIQUEIRA CAMPOS
ARAÚJO  – Estou fa lan do re mu ne rar os in ves ti men -
tos fe i tos, não é o que va mos fa zer.

Exis tem hoje, iden ti fi ca dos, den tro dos pro je tos
ter me lé tri cos pri o ri tá ri os, 17 mil me ga watts. Cla ro que 
es ses pro je tos não po de rão ser fe i tos do dia para a
no i te nem de um ano para ou tro. É pre ci so ad mi nis trar 
a en tra da des ses me ga watts. E tam bém va mos ter
que ad mi nis trar al gu mas ques tões re gu la tó ri as. 

Gos ta ria de di zer aos se nho res que se no pró xi -
mo ano cho ver 100% da mé dia his tó ri ca, pa ra mos to -
das as tér mi cas do Bra sil, por que o sis te ma hi dre lé tri -
co é ca paz de aten der ao Bra sil se no pró xi mo ano
cho ver 100% da mé dia his tó ri ca. Então es sas ques -
tões têm que ser re sol vi das por que elas cri am para o
in ves ti dor pri va do uma in se gu ran ça mu i to gran de. Ele 
pode fa zer uma tér mi ca e ama nhã es tar com ela pa ra -
da por que sem as hi dre lé tri cas...

Fora a ques tão re la ti va aos in ves ti men tos, há
ques tões de ris cos que te rão que ser ad mi nis tra das,
ou seja, ris cos re la ti vos ao pró prio mer ca do de ener -
gia elé tri ca. Por exem plo: se você pega um gru po de
anos bons, como aque les que even tu al men te São
Fran cis co tem, es sas ter me lé tri cas vão fi car sem fun -
ci o nar, ou elas fun ci o nam e a jo ga mos água no mar.
São es sas duas al ter na ti vas, en ten deu? Então, é pre -
ci so ter, ob vi a men te, um pro ces so de...

O SR. – E a ter ce i ra que é vi ver a si tu a ção que
es ta mos vi ven do ago ra.

O SR. MOZART DE SIQUEIRA CAMPOS
ARAÚJO  – Sim, e tem a ter ce i ra, que é a si tu a ção...
Aí é não ter ter me lé tri ca tam bém.

O pro gra ma emer gen ci al que im pac ta mais a
Re gião Nor des te, que é uma re gião onde te mos atu a -
ção, está co lo ca do hoje des sa for ma, ou seja, te mos
aí as di ver sas da tas re la ti vas às ter me lé tri cas nos di -
ver sos Esta dos do Nor des te e as hi dre lé tri cas que
tam bém nos in te res sam, em fun ção das li nhas de
trans mis são que te mos, que cer ta men te se rão fon te
de au men to da ofer ta do Nor des te nos pró xi mo dois
anos, pos so até di zer três anos. Esses são os em pre -
en di men tos que de ve rão en trar em ope ra ção.

Alter na ti vas para o abas te ci men to de ener gia no 
País: ace le rar a im plan ta ção de no vas usi nas ge ra do -
ras, o que só se faz com re a li nha men to de pre ço e
tam bém com ga ran ti as para o in ves ti dor pri va do; fon -
tes al ter na ti vas. Sa be mos que há fon tes al ter na ti vas
im por tan tes, mas é pre ci so que te nha mos cla ro de
que elas têm cus tos bem ma i o res do que os das tér -
mi cas e das hi dre lé tri cas. Ampli a ção das in ter li ga -
ções re gi o na is. Já es ta mos fa zen do isso, mas pre ci -



sa mos ace le rar. Com ba ter o des per dí cio de ener gia.
Esse exem plo do ra ci o na men to mos tra que as pes so -
as cada vez mais sa bem o quan to po dem con su mir
de ener gia. Re vi sar as re gras do MAE para in cen ti var
a ex pan são da ofer ta. Pre ci sa mos ade quar o mer ca -
do ata ca dis ta. De fi nir a par ti ci pa ção e o fu tu ro das
em pre sas ge ra do ras es ta ta is. Pe di mos ao De pu ta do
Ale lu ia que, no seu Pro je to nº 05, per mi ta, e S. Exª já
nos deu si nal ver de. Hoje, as em pre sas fe de ra is não
são au to ri za das a par ti ci par como só ci as mi no ri tá ri as
ou par ce i ras. Enten de mos que esta é uma al ter na ti va
im por tan te, com a qual o De pu ta do con cor dou, por -
que va mos ter vo lu mes de ener gia li be ra dos a par tir
de 2003, isso está con tem pla do nes se pro je to de lei,
e pre ci sa mos sa ber como os pre ços des ses vo lu mes
se rão tra ta dos para que pos sa mos vis lum brar in ves ti -
men tos. O in ves ti men to é fe i to com a ca pa ci da de que
se tem de re mu ne ra ção do ne gó cio an te ri or. E, fi nal -
men te, o re a li nha men to des ses pre ços na ge ra ção e
trans mis são.

Em ter mos ins ti tu ci o na is e até le ga is, é im por -
tan te que haja au to ri za ções le ga is para sub si diá ri as
da Ele tro brás pe di rem o sis te ma. Acha mos que caso
ain da per ma ne ça mos du ran te al gum tem po como
em pre sas es ta ta is é im por tan te ter mos um con tra to
de ges tão. É fun da men tal, por que de fi ne me tas, de -
sem pe nho, qua li da de, tudo. 

Um re gi me es pe ci al de apli ca ção da Lei nº
8.666. A Pe tro bras con se guiu ter seu re gu la men to
apro va do, por que, num mo men to como este, é na tu ral 
pre ci sar mos agir mais rá pi do. Para tan to, pre ci sa mos
de re gu la men ta ção es pe ci al.

Ter ce i ro, que os in ves ti men tos não se jam con si -
de ra dos como dé fi cit pú bli co. Hoje os in ves ti men tos
das es ta ta is são con si de ra dos des pe sas, e in ves ti -
men to tem que ser re mu ne ra do. 

Fi nal men te, não me nos im por tan te, o in ves ti -
men to na re vi ta li za ção e na con ser va ção da Ba cia do
São Fran cis co. Ele é pri mor di al. Essa ques tão foi le -
van ta da pelo Dr. Ló cio e de i xa mos como úl ti ma, mas
va mos pre ci sar, se qui ser mos con ti nu ar a pro du zir
ener gia me nos su je i ta a al guns pro ble mas. No que diz 
res pe i to à re vi ta li za ção e con ser va ção do rio, é mu i to
im por tan te que nos de di que mos a isso. Acho que po -
de ría mos pro por pro je tos es pe cí fi cos de re vi ta li za ção 
do rio não so men te na área re la ti va às ma tas, mas
tam bém quan to à pes ca. Exis te a ques tão dos es go -
tos que são jo ga dos no rio, com o qual pre ci sa mos ter
cu i da do, por que a água do rio é mu i to im por tan te para 
o fu tu ro da re gião.

Sr. Pre si den te, mu i to obri ga do pela pa ciên cia.

O SR. PRESIDENTE (Antô nio Cam bra ia) –
Obri ga do ao se nhor, Dr. Mo zart, pela sua ex po si ção.

Pas so a pa la vra ao Dr. Fer nan do Alme i da, para
fa zer sua ex po si ção.

O SR. FERNANDO ALMEIDA – Sr. Pre si den te,
De pu ta do Antô nio Cam bra ia, Sr. Re la tor, Se na dor
Pa u lo Sou to, Srªs e Srs. Se na do res e De pu ta dos pre -
sen tes, que ro ser o mais pos sí vel ob je ti vo e prag má ti -
co em re la ção ao im pac to do ra ci o na men to no se tor
da agri cul tu ra e da fru ti cul tu ra ir ri ga da como um todo. 

Hou ve uma pe que na fa lha.
Em pri me i ro lu gar, gos ta ria de, em nome do Pre -

si den te da Va lex port, apre sen tar as des cul pas por S.
Sª não es tar pre sen te, e essa des cul pa é jus ti fi cá vel
já pelo ra ci o na men to. O nos so Pre si den te da Asso ci -
a ção vi a jou ao ex te ri or para evi tar que se jam can ce la -
dos con tra tos de im por ta ção de fru tas.

Como os se nho res sa bem, os con tra tos de ex -
por ta ção de fru tas se dão com seis me ses de an te ce -
dên cia, por que es ta be le cem su pri men to de fru tas se -
ma na is para di ver sas re des de su per mer ca dos, com
me tra gem de gôn do las já pre vi a men te de fi ni das.
Mas, em vir tu de da si tu a ção atu al de nos so País, está 
ha ven do uma pre o cu pa ção dos im por ta do res de que
qual quer con tra to as si na do hoje pos sa não ser fi na li -
za do, ou seja, pos sa não ser cum pri do, de for ma que
já há ime di a ta men te uma dis po si ção dos im por ta do -
res de fru tas nor des ti nas de es pe rar para sa ber se
ha ve rá ou não im pac to do ra ci o na men to na fru ti cul tu -
ra como um todo.

Qu e ria fa lar um pou co tam bém da re gião do
Vale do São Fran cis co.

O Vale do São Fran cis co hoje é uma re gião que
apre sen ta uma im por tân cia ím par no con tex to da pro -
du ção da agri cul tu ra ir ri ga da e que vem res pon den do, 
até o pre sen te mo men to, pelo vo lu me to tal. 

Esta mos com pro ble ma de ener gia. Vou, en tão,
pe dir uma gen ti le za aos se nho res en quan to é res ta -
be le ci da. To dos re ce be ram um en car te e gos ta ria que 
acom pa nhas sem por ele essa apre sen ta ção. 

Qu e ria que os se nho res en ten des sem pri me i ro.
A Va lex port é uma as so ci a ção de pro du to res e ex por -
ta do res. É uma ini ci a ti va pri va da que gera, na Re gião
Nor des te, em pre gos, ren da e di vi sas para o País. A
área de atu a ção da as so ci a ção é no sub-mé dio São
Fran cis co. Por isso, os se nho res ob ser va rão que al -
guns da dos não são exa ta men te os apre sen ta dos
pela Co de vasf, por que re fe rem-se à área de abran -
gên cia da Va lex port.

Cha mo a aten ção dos se nho res, em pri me i ro lu -
gar, para as van ta gens com pa ra ti vas do Vale do São



Fran cis co. O Vale do São Fran cis co é a úni ca re gião
semi-ári da tro pi cal do mun do onde está sen do ex plo -
ra da a agri cul tu ra. Essa é uma con di ção úni ca, e não
es tou me re fe rin do ao Bra sil ou à Amé ri ca, mas ao
mun do, que nos dá ca pa ci da de de ser mos al ta men te
com pe ti ti vos. Então des co bri mos no Vale um te sou ro.
Estou fa lan do isso para ci tar uma má xi ma dos ir mão
Marx. Um de les olhou pela ja ne la e fa lou que ha via
um te sou ro na casa ao lado. O ou tro res pon deu que
não ha via uma casa ao lado. O pri me i ro fa lou “en tão
cons tru i re mos uma”. Isso aqui é um te sou ro, e es ta -
mos cons tru in do a casa ao lado – é a fru ti cul tu ra ir ri -
ga da –, para que pos sa mos co lher esse te sou ro. 

Esse mapa nos for ne ce uma idéia de que te mos
o me lhor hard wa re para pro du zir fru tas do mun do.
Esta mos cons tru in do o soft wa re, que é a ge ra ção de
pes qui sa e tec no lo gia para ti rar o má xi mo de pro ve i to. 
Mas o hard wa re foi Deus quem deu. Está aí: é o úni co 
semi-ári do tro pi cal do mun do. O que faz isso pro du zir
inin ter rup ta men te? É o úni co lu gar em que se pode
co lher fru tas to dos os dias do ano. Isso não exis te em
ne nhu ma ou tra re gião. Mais de duas sa fras/ano na
mes ma plan ta, ba i xa in ci dên cia de do en ças, pro xi mi -
da de de mer ca dos, abun dân cia de mão-de-obra. Ou
seja, há um con jun to de fa to res que co lo cam o Vale
como um lo cal pri vi le gi a do para com pe tir no mun do
com fru ti cul tu ra ir ri ga da, com agri cul tu ra ir ri ga da.

Os prin ci pa is cul ti vos de fru ti cul tu ra ir ri ga da na
área de abran gên cia da Va lex port dão con ta de que
es ta mos com 41.500 hec ta res. A man ga e a uva são
as prin ci pa is fru tas para ex por ta ção.

Va mos fa lar um pou co so bre o im pac to que essa 
fru ti cul tu ra gera na nos sa re gião. Pri me i ro, a ge ra ção
de em pre gos. Um dado com pa ra ti vo: 5.000 hec ta res
de soja ge ram cem em pre gos; 5 mil hec ta res de uva
ge ram vin te e cin co mil em pre gos. E olha que es ta -
mos ali com 7.000 hec ta res de uva. Ve jam a im por tân -
cia. São em pre gos di re tos. Pes so as tra ba lhan do em -
ba i xo da pro du ção, den tro da pro pri e da de. 

Aqui uma idéia da re la ção pes so as por hec ta re
em cada um dos cul ti vos. Apre sen tei o dado da uva,
que é alto, mas na mé dia con si de ra mos duas pes so -
as por hec ta re na pro du ção de fru tas como em pre go
di re to e mais duas como em pre go in di re to.

Um ou tro dado im por tan te da fru ti cul tu ra ir ri ga -
da não é só o em pre go que ela traz. Com pe que no in -
ves ti men to gera-se esse em pre go. Ou seja, com
6.000 dó la res apli ca dos na fru ti cul tu ra gera-se um
em pre go. Para con se guir a mes ma co i sa em ou tros
se to res, você tem que fa zer um in ves ti men to mu i to

ma i or. E por isso a op ção do Nor des te nes se ins tan te
é a fru ti cul tu ra. 

Não só a ge ra ção de em pre go, a ge ra ção de
ren da. Ve jam que há uma re ce i ta anu al tam bém alta
no ramo da fru ti cul tu ra ir ri ga da. Essa ren da é dis tri bu -
í da. Uma vez que te nho uma alta em pre ga bi li da de,
uma por cen ta gem do cus to de pro du ção alta é
mão-de-obra, a ren da ge ra da na fru ti cul tu ra paga os
tra ba lha do res. Então há uma dis tri bu i ção de ren da.
Ela tem um efe i to so ci al for te. Ela for ta le ce a ren da fa -
mi li ar. Por quê? Por que a fru ti cul tu ra ir ri ga da, em pre -
ga a mão-de-obra mas cu li na e a fe mi ni na mais ou
me nos na mes ma re la ção um para um. Via de re gra, o 
que se vê num pro je to de fru ti cul tu ra ir ri ga da é o ma ri -
do e a es po sa tra ba lhan do na ati vi da de. Então a ren -
da fa mi li ar é au men ta da. Tam bém ela paga aci ma da
mé dia, por que ne ces si ta de tra ba lhos es pe ci a li za dos. 
De for ma que ao es pe ci a li zar re mu ne ra-se me lhor e,
pa gan do os dois, con se gue-se, com essa re mu ne ra -
ção ma i or, for mar uma clas se mé dia ru ral no Nor des -
te. Tal vez a fru ti cul tu ra seja uma das úni cas fer ra men -
tas ca pa zes de for mar re al men te uma clas se mé dia
ru ral no Nor des te bra si le i ro, pos si bi li tan do uma in te ri -
o ri za ção do de sen vol vi men to em ba ses sus ten tá ve is.
O Nor des te vem bus can do uma al ter na ti va ca paz de
dar ma i or dig ni da de a sua po pu la ção e, sem dú vi da, a 
úni ca pos si bi li da de hoje uti li za da for te men te no Nor -
des te é a fru ti cul tu ra ir ri ga da. 

Mas não é só isso. Ela gera di vi sas. O Vale hoje
é o ma i or ex por ta dor de fru tas do País. Para os se -
nho res te rem uma idéia, 85% do to tal da man ga bra si -
le i ra ex por ta da é do Vale do São Fran cis co, 95% de
toda a uva bra si le i ra ex por ta da é do Vale do São Fran -
cis co. Então essa fru ti cul tu ra ir ri ga da do Vale do São
Fran cis co re pre sen ta um gran de vo lu me da ex por ta -
ção, trans for man do o Vale no ma i or ex por ta dor de fru -
tas do País. E isso nós te me mos que pos sa ser jo ga -
do fora. 

Fiz um pou co da ex po si ção para apre sen tar o
que sig ni fi ca a fru ti cul tu ra e a ge ra ção de em pre gos,
ren da e dis tri bu i ção de ren da e a for ma ção da clas se
mé dia.

Qu e ro apre sen tar ago ra a trans for ma ção que
ocor re do pon to de vis ta téc ni co. Esse é o semi-ári do
e, aqui, va mos fa lar um pou co a ir ri ga ção lo ca li za da.
A fru ti cul tu ra ir ri ga da no Vale do São Fran cis co uti li za
ir ri ga ção lo ca li za da. São dois sis te mas: go te ja men to,
que joga gota a gota em cada plan ta, de for ma que só
se re põe a água na área de al can ce das ra í zes, sem
es pa lhar água para todo o lado, e a área de mi cro as -
per são, onde se joga um vo lu me um pou co ma i or



para as cul tu ras que exi jam um vo lu me ma i or de água 
tam bém na área de ab sor ção. 

O que que re mos mos trar com isto é que só se
joga água na área de ab sor ção da plan ta, ou seja,
esta é a ma ne i ra mais efi caz e mais efi ci en te de se
uti li zar a ener gia. Nós usa mos a ener gia so men te
para for ne cer água para a plan ta e so men te a quan ti -
da de mí ni ma ne ces sá ria, a gota. Não há como ra ci o -
nar 10% de uma gota. Esta é a pri me i ra co lo ca ção
que que ro fa zer e que ro que isto seja en ten di do. O
nos so pro ble ma não é hi dráu li co; o nos so pro ble ma é
de cli ma to lo gia e fi si o lo gia. É isto que que ro ex pli car
aqui. A pri me i ra co i sa que tem que ser en ten di da é
que o equi pa men to uti li za do hoje já é o mais efi caz
exis ten te para se pro du zir. É o que se usa no de ser to
de Isra el, é alta tec no lo gia. 

Sem que rer en trar na fi si o lo gia pro pri a men te
dita, que ria apre sen tar para os se nho res o que é a
nos sa fá bri ca. A nos sa fá bri ca é um con jun to de fá bri -
cas bi o ló gi cas ver des, em pa ra le lo, que pro du zem fru -
tas e elas se abas te cem de mi ne ra is e água atra vés
das ra í zes e toda a sua ener gia ge ra da não vem das
hi dre lé tri ca. Toda a ener gia ge ra da nas nos sas fá bri -
cas bi o ló gi cas vem do sol. A úni ca ener gia que usa -
mos – na quan ti da de mí ni ma e efi caz – é para co lo car 
água nes sa par te da raiz, de for ma que, ao eva po rar,
os nu tri en tes su bam para as plan tas e, atra vés da fo -
tos sín te se, trans for mem em ma té ria. Nós, en tão, ma -
te ri a li za mos a ener gia do sol. É isto que nós fa ze mos.
Á água tem sido e é so men te um ve í cu lo. O que nós
jo ga mos de água no solo é so men te o que a na tu re za
ou o cli ma fez eva po rar, o que acon te ce tam bém no
lago, ou seja, se não ir ri gar e se gu rar no lago, eva po ra 
do mes mo je i to. Toda a su per fí cie ir ri ga da do Vale
para a pro du ção ve ge tal eva po ra so men te um ter ço
do que o lago de So bra di nho eva po ra por es tar pa ra -
do ali.

Qu a is são as van ta gens des se sis te ma uti li za -
do? Alta pro du ti vi da de e qua li da de. A plan ta é con du -
zi da da ma ne i ra que se qui ser, sem ne nhum ex ces so;
efi ciên cia de ir ri ga ção de 94% a 98%, ou seja, não há
ne nhum des per dí cio; con tro le to tal da umi da de do
solo e ain da jo ga mos os nos sos fer ti li zan tes via es ses 
go te ja men tos. Este é um sis te ma mu i to efi caz.

Eu di zia aos se nho res que ape nas re po mos a
eva po ra ção e a trans pi ra ção da plan ta. A eva po ra ção
se mede por um tan que clas se A; é fun ção da tem pe -
ra tu ra, da umi da de re la ti va e dos ven tos. Ba si ca men -
te é o que in flui so bre a eva po ra ção.

O que fa ze mos hoje no Vale é, atra vés de es ta -
ções me te o ro ló gi cas, de sen so res de solo, me dir a

eva po ra ção e a trans pi ra ção diá ria das plan tas e re -
por com as go tas a eva po ra ção e essa trans pi ra ção. É 
so men te isso que se faz como con su mo de ener gia:
re por o que se eva po ra.

Não que ro en trar em de ta lhes so bre o cál cu lo,
mas que ro di zer que o que pesa nes se caso é a eva -
po ra ção, tem pe ra tu ra, ven tos, que só re po mos a
água eva po ra da e con sis te no úni co con su mo de
ener gia.

Para se ter uma idéia do quan to se con so me nas 
di fe ren tes cul tu ras, po de mos ver que uva con so me 25 
qui lo watts por hec ta re/dia e vê-se uma lis ta do nos so
con su mo em qui lo watts por hec ta re/dia para ape nas
re por a água à plan ta. Toda ener gia da fa bri ca ção da
ma té ria-pri ma é do sol.

Qu e ria mos trar, para fi car mais cla ro que, se pe -
gar mos um hec ta re de uvas, que em pre ga cin co pes -
so as de for ma di re ta, con si de ran do o se gun do se -
mes tre, o pe río do de ma i or eva po trans pi ra ção his tó ri -
co e uma fru ta que tem sua prin ci pal sa fra no se gun do 
se mes tre, o nos so con su mo to tal é de 4.590 qui lo -
watts/hora por hec ta re. Com o cus to de 0,09 qui lo -
watts, te re mos 413,10 qui lo watts como cus to de ener -
gia para pro du zir um hec ta re. O nos so cus to de
mão-de-obra é de R$7,6 mil, de novo re for çan do a
alta em pre ga bi li da de da fru ti cul tu ra. Ou seja, com 918 
qui lo watts/hora ge ra mos e man te mos um em pre go e
com um qui lo watt/hora de con su mo, apa re cem do
nada, atra vés de nos sa fá bri ca bi o ló gi ca, cin co qui los
de fru ta. 

Esta é a pro va ca bal de que o que faz a nos sa
pro du ção não é o con su mo de ener gia elé tri ca, mas
sim da ener gia fo tos sin té ti ca que es ta mos que ren do
ven der ao MAE a pre ço de mer ca do (ri sos).

Um ou tro dado com pa ra ti vo é a ener gia para ge -
rar um em pre go. Na mé dia da fru ti cul tu ra ir ri ga da – o
dado an te ri or era da uva – com 1,2 mil qui lo watts/hora 
por se mes tre gera-se um em pre go. A in dús tria de ci -
men to, para ge rar o mes mo em pre go, gas ta 619 mil
qui lo watts/hora nos mes mos seis me ses. Isso são
512 ve zes mais para ge rar um em pre go. Não são
duas ve zes, 100%, não são dez ve zes e não são cem
ve zes, mas 512 ve zes. Este é o qua dro.

O SR. – O con su mo na in dús tria de alu mí nio é
ain da ma i or.

O SR. FERNANDO ALMEIDA – Já não es tou
nem fa lan do do alu mí nio por que está mu i to em foco.

Um dado da pró pria Chesf mos tra que 42% de
seu con su mo são da in dús tria, 27% re si den ci al, 13%
co mer ci al, 4% ru ral e 14% ou tros, sen do mais a área
pú bli ca.



O se tor ru ral, no caso da Chesf para Per nam bu -
co, con so me so men te 4% da ener gia. Um ter ço dis so
é re fe ren te à agri cul tu ra ir ri ga da. Ou seja, toda a agri -
cul tu ra ir ri ga da, com mais de 300 mil em pre gos di re -
tos ge ra dos no sub-mé dio, con so me 1,2%. Qu e rer
que se re du za 10% do con su mo vai dar uma con tri bu -
i ção fi nal ao sis te ma de 0,1%, me nor do que o des vio
pa drão de qual quer um dos ou tros con su mos, o que
re pre sen ta pra ti ca men te nada, re du zin do 10%, COM
a pos si bi li da de de di mi nu ir em 100% a ex por ta ção por 
per das de qua li da de da fru ta.

Como mos trei para V. Exªs, só re po nho o mí ni -
mo. Se eu ti rar o mí ni mo, ela de fi nha, ime di a ta men te.
E a plan ta, fi si o lo gi ca men te, no mo men to em que de -
fi nha, pára de emi tir bro tos re pro du ti vos que da rão
fru tas, para emi tir bro tos ve ge ta ti vos, fo lhas, para ten -
tar so bre vi ver. Então é mu i to im por tan te por que, di mi -
nu in do 10%, po dem-se jo gar fora 100% da ex por ta -
ção, pelo me nos 50% da pro du ção, que só se re cu pe -
ra ria, como o Dr. Ló cio fa lou, em três a qua tro anos, e
ge rar uma mas sa de de sem pre go e um en di vi da men -
to vi o len to que pode afe tar, in clu si ve, a go ver na bi li da -
de em toda a re gião do sub mé dio, por um ra ci o na -
men to de 0,1%.

Des sa for ma, no nos so en ten der, a fru ti cul tu ra
ir ri ga da, pelo im pac to so ci al que ela gera, deve ser
en ca ra da como ex cep ci o na li da de. Não é que não
que i ra mos con tri bu ir. To dos os es for ços em pre sa ri a is
se rão fe i tos no sen ti do de di mi nu ir, mas ela não pode
ter uma cota de fi ni da. Isso se ria im pra ti cá vel.

Ao mes mo tem po, é im por tan te lem brar que não 
há como cri ar um pa râ me tro re fe ren te a anos an te ri o -
res, por que a si tu a ção que se vive, de re po si ção de
água, é do cli ma da que le dia. Ora, se não con se gui -
mos pre ver o cli ma, não há como pre ver um ra ci o na -
men to ba se a do em anos an te ri o res. Não há pa râ me -
tro pos sí vel. As co tas que os pro du to res re ce be ram,
já pela Cel pe, na re gião de Per nam bu co, dão con ta de 
que, na ver da de, os 10% apli ca dos es tão sig ni fi can do 
de 50% a 60% da cota que ele de ve ria es tar re pon do
pela eva po ra ção, hoje, o que, aí, sim, ani qui la ria de
vez toda a pro du ção.

Então, a tese é que é im pos sí vel, não há base,
não há pa râ me tro. E ou tra: não vejo como qual quer
en ge nhe i ro pos sa ad mi tir apli car um pro ces so com
cus to-be ne fí cio tão da no so. O efe i to se ria cas ca ta –
como eu dis se – e os con tra tos de ex por ta ção en cer -
ra dos – já es ta mos sen do ame a ça dos de ter mos os
nos sos con tra tos en cer ra dos.

E que ro tra zer à luz da dis cus são o que vem
acon te cen do na Ca li fór nia. Como V. Exªs sa bem, a

Ca li fór nia, so zi nha, como está, já é o oi ta vo PIB do
pla ne ta. Ela tem uma im por tân cia eco nô mi ca úni ca,
com in dús tri as for tís si mas: uma in dús tria de en tre te -
ni men to for te – Las Ve gas, Holl ywo od, Dis ney –, uma
in dús tria de tec no lo gia de pon ta – Vale do Si lí cio, etc.
O que vem acon te cen do na Ca li fór nia? O úni co se tor
que fi cou fora do ra ci o na men to foi a agri cul tu ra ir ri ga -
da, ou seja, não há me di da de ra ci o na men to. Inclu si -
ve, pode-se con su mir mais, por que se sabe que o
con su mo está li ga do ao cli ma diá rio. Não há uma ta -
be la pe rió di ca pos sí vel de ser apli ca da.

Há um com pro mis so dos pro du to res e do Go -
ver no, sim, em ten tar me lho rar a efi ciên cia do sis te -
ma. Ou seja, está-se fa zen do um pla no – que nós
tam bém acre di ta mos que seja ne ces sá rio para o Vale 
ou para toda a área ir ri ga da do País – de re con ver são
tec no ló gi ca, para que se co lo quem cada vez mais
equi pa men tos, com ma i or efi ciên cia; que se re vi sem
as bom bas de ca pa ci ta ção que não ti ve rem com efi -
ciên cia de 50%; que se jam re pos tas, ime di a ta men te,
bom bas com efi ciên cia de 70, 80%, bom bas no vas,
etc.. Ou seja, me di das para au men tar a efi ciên cia.
Não há cota es ta be le ci da de ra ci o na men to, na Ca li -
fór nia, para a agri cul tu ra.

E mais: o que foi fe i to com re la ção ao alu mí nio –
para não de i xar de fa lar do alu mí nio – na Ca li fór nia?
O Go ver no deu fé ri as co le ti vas para os pro du to res,
para os fun ci o ná ri os, está pa gan do lu cros ces san tes
para as in dús tri as, por que isso é mu i to mais ba ra to do 
que de sem pre gar mi lha res de pes so as e ca u sar co -
lap so em ou tros mer ca dos.

Para fi na li zar, que ria de i xar, em nome da Asso -
ci a ção dos Pro du to res e Expor ta do res, da for ma mais 
dig na pos sí vel, um ape lo. Na ver da de, su pli car aos
Srs. De pu ta dos e Se na do res des ta Co mis são para
que a fru ti cul tu ra ir ri ga da seja ex cep ci o na li za da por
uma ques tão téc ni ca e por de cus to/be ne fí cio jus ta. E
tam bém pe dir que seja, na me di da do pos sí vel, cri a do 
um pro gra ma de re con ver são tec no ló gi ca dos equi pa -
men tos para que haja au men to de efi ciên cia e efi cá -
cia. Qu e re mos co la bo rar. Obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Antô nio Cam bra ia) – Mu i -
to obri ga do, Dr. Fer nan do, pela sua ex po si ção.

Con ce do a pa la vra ao Re la tor, Se na dor Pa u lo
Sou to.

O SR. PAULO SOUTO  – Sr. Pre si den te, mu i to
obri ga do. Eu que ria fo ca li zar um pou co com re la ção à
Chesf. Os tra ba lhos do INS in di cam que, ao fi nal de
no vem bro, com uma fluên cia de 56% da mé dia de lon -
go pra zo, o re ser va tó rio che ga ria a 4,3%. Isso con si -



de ran do o ra ci o na men to de 20% e im por ta ção de
ener gia do Nor te de 950 me ga watts. 

Então, a pri me i ra per gun ta é a se guin te: man ti -
das es sas con di ções, mes mo numa si tu a ção de gran -
de ris co ao fi nal de no vem bro, even tu al men te não te -
ría mos um pro ble ma mais gra ve que o que es ta mos
vi ven do? De po is de no vem bro, qua is são as si mu la -
ções que po dem ser fe i tas caso não haja um re tor no
do pe río do de pre ci pi ta ções de for ma ra zoá vel? 

Do pon to de vis ta da Chesf, vi uma ên fa se gran -
de para a ne ces si da de de se fa zer esse ou tro cir cu i to
en tre Pre si den te Du tra e Te re si na. Isso es ta mos fa -
lan do para além de 2002. Quer di zer, se a em pre sa
não ti ves se li mi ta ções com re la ção à pró pria fi lo so fia
do go ver no, o que V. Sª con si de ra ria pri o ri tá rio para
evi tar que além des se pe río do ti vés se mos al gum pro -
ble ma? Ain da que não fos se as sim, se não fos se di re -
ta men te in ves ti do pela Chesf, que ações po de ri am
ser pri o ri tá ri as para que não ti vés se mos esse cons -
tran gi men to, eu di ria, no mé dio pra zo?

Uma ou tra per gun ta é uma co i sa tó pi ca, sei que
o efe i to é pe que no. Está ou não está nos pla nos da
Chesf mo to ri zar a Pe dra do Ca va lo? É uma usi na que
está lá, pró xi ma a Sal va dor. Sa be mos que não é uma
usi na bri lhan te do pon to de vis ta de pro du ção de
ener gia, mas, de qual quer sor te, fal ta ria ape nas a mo -
to ri za ção.

Com es sas pers pec ti vas, cla ro que nin guém
aqui vai pen sar na ca tás tro fe, mas que me di das de
se gu ran ça adi ci o nal te ría mos re al men te para en fren -
tar esse pe río do até no vem bro ou de po is de no vem -
bro? 

Pa re ce que V. Sª fa lou na pos si bi li da de de flu tu -
an tes que se ri am vin das de ou tros pa í ses. Te ria mais
al gu ma co i sa em re la ção a isso em ter mos de su ges -
tões para que fos se fe i to, para que não pu dés se mos
re al men te ser sur pre en di dos com uma nova frus tra -
ção do pe río do chu vo so que trou xes se con se qüên ci -
as ain da mais com pli ca das que a que es ta mos vi ven -
do?

Para ga ran tir essa ener gia im por ta da do Nor te,
re al men te é pre ci so que o Nor te ve nha a pelo me nos
re du zir um pou co ou tal vez fa zer al gum tipo de ra ci o -
na men to, etc. Isso é re al men te ne ces sá rio? Eu co lo -
ca ria isso.

De po is, aque la ques tão um pou co fi lo só fi ca,
com a qual fi quei re al men te pre o cu pa do, mas que
acha mos im por tan te, di ria, para essa nova fe i ção que
o mer ca do está to man do.

Você diz que isso as sus ta um pou co e até en -
ten do que você, como uma em pre sa ge ra do ra de

ener gia hi dre lé tri ca, te nha abor da do isso, como quem 
dis ses se: “Olha, não tem ga ran tia para o su je i to que
in ves te nas tér mi cas ven der ener gia”. O que pre ci sa -
mos é ter essa ga ran tia. É aque la his tó ria de di zer: te -
mos essa al ter na ti va, uma se gun da ou uma ter ce i ra
se não ti ver isso.

Então qual é o con ce i to des se novo sis te ma que
per mi te re al men te que sa i a mos do ris co que, even tu -
al men te, pode exis tir no sis te ma es sen ci al men te hi -
dre lé tri co para um sis te ma em que, mes mo acon te -
cen do o pre do mí nio do sis te ma hi dre lé tri co, ga ran ta
que in ves ti do res adi ci o na is no sis te ma tér mi co, por
exem plo, não ve nham ter a pos si bi li da de de não ter a
sua ener gia ven di da? Se for as sim, efe ti va men te, nin -
guém pro du zi rá adi ci o nal men te.

Por fim, lem brei-me ago ra da que le pro je to de bi -
o mas sa que es ta va pre vis to no ex tre mo sul; se isso
re al men te foi aban do na do e por que mo ti vo.

O SR. PRESIDENTE  (Antô nio Cam bra ia) –
Com a pa la vra, o Dr. Mo zart.

O SR. MOZART DE SIQUEIRA CAMPOS
ARAÚJO  – O Se na dor Pa u lo Sou to fez uma sé rie de
per gun tas, es pe ro que te nha ano ta do to das, por que
S. Exª fa lou mu i to rá pi do, por isso vou ver se res pon do 
rá pi do.

De po is de no vem bro, não há dú vi da de que
esse ra ci o na men to terá que per du rar – nes te caso é a 
opi nião téc ni ca de quem tra ba lha na base da se gu -
ran ça –, no meu en ten der, a não ser que haja um pe -
río do chu vo so ex cep ci o nal, mes mo que ocor ra um
pe río do chu vo so nor mal, até mar ço. Alguns acham
que ele pode fi car em fe ve re i ro, mas acho que vai até
mar ço por se gu ran ça.

Obvi a men te, num mo men to em que es ta mos ra -
ci o nan do isso até mar ço, es ta mos pou pan do e re cu -
pe ran do os re ser va tó ri os e, se hou ver um ano hi dro ló -
gi co, a pro ba bi li da de de um ano hi dro ló gi co ocor rer
igual a este é mu i to ba i xa por que ele é o pior. Nun ca,
de po is de um pior, hou ve um pior do que ele. A pro ba -
bi li da de é ba i xa, mas exis te. Sem pre se diz que a pior
seca e a pior che ia ain da es tão por vir, mas ad mi ta -
mos que o que es pe ra mos é que seja ava li a da a re to -
ma da do ano hi dro ló gi co. Sem pre cho ve, quer di zer,
cho va pou co ou mu i to, mas sem pre cho ve, nun ca pa -
rou de cho ver, e em fun ção da ocor rên cia do pe río do
hi dro ló gi co e da en tra da de no vas uni da des de ge ra -
ção, por exem plo, es ta mos sa ben do que, pro va vel -
men te, em se tem bro en tra a pri me i ra ma cro de La je a -
do em ope ra ção. Exis te a pos si bi li da de, num pró xi mo
ano, de en trar a Ter mo Ba hia no iní cio do ano. No meio 
do ano, en tra rão al gu mas tér mi cas nos sas. Essas tér -



mi cas es ta mos re po ten ci an do. Então há uma pro ba -
bi li da de. Estou fa lan do do Nor des te. No Su des te há
ou tras al ter na ti vas e mais de um rio, que é uma gran -
de van ta gem, di fe ren te men te do nos so.

Qu an do V. Exª se re por ta a ações no fu tu ro, cre -
io que a gran de ação vai pas sar pelo as pec to re gu la -
tó rio e al gu mas po lí ti cas que fi cam mu i to cla ras, a
meu ver, do sis te ma pre do mi nan te men te hi dro ló gi co. 

Ora, al gu mas tér mi cas vão ser fe i tas. Qu a is se -
rão? As tér mi cas para au to pro du ção e tér mi cas vin -
cu la das à con ces si o ná ria de dis tri bu i ção.

Tér mi cas para pro du tor in de pen den te pou cas
se rão fe i tas, por que são tér mi cas de ris co. O que vai
acon te cer, a meu ver, é que pro va vel men te, do pon to
de vis ta ain da go ver na men tal, num pe río do pró xi mo,
va mos ter que cons tru ir. Ou nós cons tru í mos ou se dá 
o que cha ma mos de con tra tar ca pa ci da de, ou seja,
con tra tar só a má qui na, e va mos en trar numa se a ra
que não gos ta ria de abor dar aqui por que será pre ci so
re gu la men tar, que é a ques tão do gás.

Ima gi ne que se de fi na que se po de rá ven der ca -
pa ci da de. O que é ca pa ci da de? É uma má qui na pa rar 
lá, mas tem a ques tão do take OP, ou seja, o con tra to
de gás, que tam bém é pre ci so re gu la men tar. Cada
vez mais essa ques tão pre ci sa ser aper fe i ço a da no
se tor elé tri co bra si le i ro. Não te nho dú vi das de que
essa é ou tra ques tão fun da men tal. 

Nós, que es ta mos cons tru in do es sas tér mi cas e 
re po ten ci an do-as, sen ti mos a ques tão do gás, que
será fun da men tal. Di fe ren te men te das hi dro e lé tri cas,
em que o in su mo de pen de dos rios, as ter me lé tri cas
de pen dem do gás, uma com mo di tie que tem pre ços
mun di a is e ou tros pro ble mas. Par ti cu lar men te no
Nor des te, te mos pro ble mas de dis po ni bi li da de e não
de uso. Na Ba hia, se não me en ga no, em Ca ma mu,
uma ja zi da foi des co ber ta, mas não sei como está sua 
si tu a ção. Os vo lu mes de gás para ter me lé tri cas são
mu i to ele va dos e, quan do olha mos para o fu tu ro, pen -
so que te re mos de aper fe i ço ar ain da mais essa ques -
tão.

É o ris co do con su mi dor hi dráu li co. Mu i tas ve zes 
um con su mi dor tér mi co quer que a hi dráu li ca dê-lhe o 
que cha ma mos de ga ran tia. Por ou tro lado, es ta mos
ven do que, com os ris cos hi dro ló gi cos exis ten tes, o
con su mi dor hi dráu li co não pode fi car sem uma ga ran -
tia tér mi ca nos pe río dos de ba i xa hi dra u li ci da de. Cre -
io que essa ques tão tem de co me çar a ser dis cu ti da
não ape nas pelo Go ver no, mas tam bém pelo Con -
gres so Na ci o nal, com vis tas à re gu la men ta ção da uti -
li za ção de con ces si o ná rio pú bli co de ge ra ção ter me -
lé tri ca ou con ces si o ná rio pri va do de ge ra ção ter me lé -

tri ca de ca pa ci da de e não de ener gia. Esse as sun to
me re ce re gu la men ta ção.

Mo to ri za ção de Pe dra do Ca va lo. Isso se pas -
sou ra pi da men te. A usi na Pe dra do Ca va lo não é mais 
de pro pri e da de da Chesf, mas da Ele tro brás. Nes se
pro ces so de re es tru tu ra ção do se tor elé tri co, de to das 
as obras que não es ta vam em cons tru ção, foi re ti ra da
a con ces são da Chesf e, no caso de Pe dra do Ca va lo,
em que so mos pro pri e tá ri os da bar ra gem, a Ele tro -
brás ad qui riu a bar ra gem da Chesf. Hoje, a bar ra gem
é de pro pri e da de da Ele tro brás e não mais da Chesf.
Qu an to ao pro je to, pro va vel men te, será fe i ta uma li ci -
ta ção.

V. Exª per gun tou so bre as al ter na ti vas de que fa -
lei. As al ter na ti vas são vá ri as em cur to pra zo. Entre -
tan to, to das as al ter na ti vas, den tro do mo de lo ins ti tu -
ci o nal es ta be le ci do, de pen de rão for te men te de ações 
do Go ver no e tam bém do pró prio mer ca do. De acor do 
com o atu al mo de lo ins ti tu ci o nal, não pos so com prar
ener gia. Pos so fa zer isso, se es ti ver dis po ní vel, mas,
como es ta tal, te nho de fa zer, no mí ni mo, uma con sul -
ta pú bli ca de pre ços, para ava li ar e com prar. 

Embo ra se ja mos uma em pre sa es ta tal e até
haja a pos si bi li da de de se com prar ener gia, é pre ci so
sem pre apre sen tar uma pos si bi li da de de mer ca do. A
cur tís si mo pra zo, te mos al gu mas al ter na ti vas, hoje
es tu da das pelo Mi nis té rio, de im por ta ção de tér mi cas 
pe que nas que po dem ser trans por ta das em ca mi -
nhões e co nec ta das ra pi da men te na rede de 69 mil
volts. To das es sas ações es tão cen tra li za das no ONS, 
na Ane el e no pró prio Mi nis té rio de Mi nas e Ener gia.
As em pre sas se rão cha ma das, seja para ad qui rir
ener gia e re ven der, seja para aju dar na ope ra ção des -
sa ener gia. Te mos apre sen ta do as su ges tões.

Hoje, na Câ ma ra de Ges tão da Cri se de Ener gia 
Elé tri ca, exis te um gru po, con du zi do pelo Mi nis tro
José Jor ge de Vas con ce los, res pon sá vel pela ofer ta,
no qual exis tem al guns sub gru pos, en tre os qua is o
que es ta mos cha man do de Sub gru po de Ações Su -
pe re mer gen ci a is, que está ava li an do a pos si bi li da de
de tra zer ener gia de cur tís si mo pra zo para si tu a ções
even tu a is de agra va men to da cri se ener gé ti ca nas re -
giões Su des te e Nor des te.

No Nor des te, na pri me i ra se ma na, a si tu a ção
está indo re la ti va men te bem. Há uma co la bo ra ção
mu i to gran de da po pu la ção, mas acre di to que a ques -
tão mais crí ti ca ocor re rá em ou tu bro e em no vem bro,
quan do pas sa a ha ver no Nor des te tem pe ra tu ras
mais quen tes. Nes se caso, não é sim ples. Quem
mora no Nor des te sabe que os me ses de ju nho, ju lho
e até agos to apre sen tam um cli ma re la ti va men te



ame no e é pos sí vel não usar ar-con di ci o na do. Há
uma sé rie de car gas que po dem ser não-uti li za das.
Em ou tu bro e em no vem bro, isso nos pre o cu pa rá. Te -
mos de ve ri fi car como está a si tu a ção dos re ser va tó ri -
os. Ava li a re mos diá ria e men sal men te es sas ques -
tões re la ti vas à ofer ta.

Ano tei dois itens mu i to rá pi dos – o úl ti mo diz
res pe i to ao con ce i to de ener gia elé tri ca.

O SR. – Isso sem pre ocor reu.
O SR. MOZART DE SIQUEIRA CAMPOS

ARAÚJO – Sr. De pu ta do, não cho ve até no vem bro.
Qu an do afir mo isso, que ro di zer que as chu vas ocor ri -
das nes se pe río do não têm re le vân cia na Ba cia do
São Fran cis co.

Com re la ção ao pro je to de bi o mas sa, ini ci a do
com Ele tro brás, Chesf e Shell, esta re ti rou-se do pro -
je to por ques tões em pre sa ri a is, fez uma re es tru tu ra -
ção mun di al e re du ziu mu i to a sua atu a ção. Entre tan -
to, nes te mo men to, fi ze mos um acor do com a Ele tro -
brás e as su mi mos so zi nhos o pro je to. Esta mos ex -
pon do, en tão, o as sun to re fe ren te ao Ban co Mun di al,
que tem re cur sos da or dem de US$30 mi lhões do
GEF – Glo be Envi ron ment Fa ci lity, um fun do am bi -
en tal im por tan te. 

Caso o BIRD con cor de que o pro je to seja as su -
mi do pela Chesf, como es ta mos de li ne an do ago ra – a 
área para a ins ta la ção da flo res ta ener gé ti ca já foi
com pra da –, ini ci a ría mos o pro ces so fi nal de cons tru -
ção de uma plan ta pi lo to de 30 me ga watts no sul da
Ba hia. Já exis te a área. Ago ra, fal ta sim ples men te
essa con tra par ti da, por que não te mos con di ções de
de sen vol ver o pro je to nos mol des em que está pro -
pos to sem o apo io do Ban co Mun di al.

Esti ve mos re cen te men te na Se cre ta ria de
Assun tos Inter na ci o na is, que está nas tra ta ti vas – es -
pe ro. Re cen te men te, in clu si ve, co bra mos da re fe ri da
Se cre ta ria um po si ci o na men to com re la ção à de fi ni -
ção des ses re cur sos ori un dos do Ban co Mun di al

Ano tei dois pon tos, Se na dor. Mas, como V. Exª
foi rá pi do, não lem bro exa ta men te o que foi. Tra ta-se
de ener gia elé tri ca e con ce i to.

O SR. PAULO SOUTO – Qu an to a esse pro ble -
ma a que V. Sª já se re fe riu so bre tér mi cas e hi dre lé tri -
cas, o mer ca do está um pou co con fu so.

O SR. MOZART DE SIQUEIRA CAMPOS
ARAÚJO – Era o que ti nha a di zer.

O SR. PRESIDENTE (Antô nio Cam bra ia) –
Obri ga do, Dr. Mo zart.

Con ce do a pa la vra aos Par la men ta res ins cri tos.
Em vis ta do avan ça do da hora, o nos so Pre si den te,

De pu ta do Fer nan do Ga be i ra, ain da não pro pôs que
as per gun tas fos sem fe i tas em gru po, mas su gi ro que
as par ti ci pa ções dos Srs. De pu ta dos e Srs. Se na do -
res se jam em gru po para eco no mi zar mos tem po.

O SR. CLEMENTINO COELHO – Peço a pa la -
vra como au tor do re que ri men to.

O SR. PRESIDENTE (Antô nio Cam brai) – Ini ci -
a rá por V. Exª o pri me i ro gru po de qua tro. Nas ve zes
an te ri o res, fun ci o nou bem e con du zi re mos des sa for -
ma.

Con ce do, de ime di a to, a pa la vra ao De pu ta do
Cle men ti no Co e lho, so li ci tan do que seja ob je ti vo
como foi o nos so Se na dor Pa u lo Sou to, re la tor des ta
Co mis são.

O SR. CLEMENTINO COELHO – Sr. Pre si den -
te, Sr. Re la tor e Srs. ex po si to res, agra de ço a to dos.
Pro cu ra rei con cen trar-me no tema da ir ri ga ção, de i -
xan do jus ta men te essa ques tão ener gé ti ca para o
De pu ta do José Car los Ale lu ia e os ou tros com pa nhe i -
ros pre sen tes.

Ape nas cha mo a aten ção não só dos co le gas,
mas tam bém da mí dia. O Se na dor Wal deck Orné las
fez um pro nun ci a men to mu i to bom na se ma na pas sa -
da acer ca des sa ques tão da cri se ener gé ti ca no Nor -
des te, mais pre ci sa men te do semi-ári do bra si le i ro. A
mí dia, os Par la men ta res e as pes so as, de modo ge -
ral, pre ci sam en ten der o que é semi-ári do. 

O semi-ári do bra si le i ro sig ni fi ca apro xi ma da -
men te 800 mil Km2 e 22 mi lhões de bra si le i ros. Tra -
ta-se do ma i or bol são de mi sé ria e po bre za, ape sar
de ter toda essa po ten ci a li da de do que re pre sen ta
Pe tro li na, em Ju a ze i ro, como um show room de de -
mons tra ção de que é viá vel trans for mar as ad ver si da -
des jus ta men te em par ce i ras do de sen vol vi men to.

Essa cri se é si mul tâ nea no Nor des te. To das as
re giões do País es tão vi ven do ape nas uma cri se
ener gé ti ca. Nós es ta mos vi ven ci an do a cri se ener gé -
ti ca e, pela pri me i ra vez, a cri se nos pro je tos de ir ri ga -
ção. Des se modo, a ir ri ga ção, o úni co pro ces so vi a bi li -
za do em todo o mun do e que está sen do tes ta do no
Bra sil, em bo ra com ta ma nha mo ro si da de, está sen do
ame a ça da caso os cri té ri os de ra ci o na men to e de in -
ter ven ção não fo rem se le ti vos – não ape nas pelo lado 
so ci al ou eco nô mi co, mas até do pon to de vis ta ci en tí -
fi co e fi si o ló gi co.

Se pu der mos ve ri fi car o que sig ni fi cou o ra ci o -
na men to de cre ta do na Ca li fór nia há me nos de um
mês, con clu i re mos que não se es tão im pon do cor tes
à agri cul tu ra ir ri ga da, por que não se po dem fa zer
mais cor tes. Entre tan to, es tão-se ela bo ran do pro po si -



ções de con ver são tec no ló gi ca e de mo ni to ra men to
da efi cá cia das bom bas.

Pre ci sa mos, no Bra sil, acre di tar que re sol ve re -
mos os pro ble mas por meio de de cre to. Se hou ver de -
cre to, a ques tão es ta rá re sol vi da. Te nho uma pre o cu -
pa ção, Pre si den te Mo zart Si que i ra, no sen ti do de que 
o Nor des te não al can ça rá 20%, por que o seu con su -
mo per ca pi ta é o me nor do Bra sil. Não há gor du ra
para eco no mi zar. No Sul e no Su des te, a pes soa pos -
sui três te le vi sões, com pu ta dor e mil e um aces só ri os
elé tri cos, que per mi tem a pos si bi li da de de cor te. To -
da via, no Nor des te, o per fil já é de um con su mi dor mí -
ni mo de ener gia, que ra ci o na li za pela ren da per ca pi -
ta. Então, se es ses 4,3% es tão con di ci o na dos aos
20%, es ta re mos em pés si ma si tu a ção. Se tam bém
es ti ve rem con di ci o na dos aos 950 mil me ga watts con -
tí nu os, o Go ver no pre ci sa de i xar de ser iner te com a
ques tão do alu mí nio, pois, em vir tu de da hi dro lo gia e
da sa zo na li da de no se gun do se mes tre – peço até que 
V. Sª res pon da isso –, se não se au men tar o cor te do
alu mí nio, não ha ve rá os mil qui lo watts con tí nu os. Para 
isso, ou seja, para ga ran tir a re ser va mor ta e in to cá vel 
do lado de So bra di nho, o ra ci o na men to, na ques tão
de alu mí nio, pre ci sa ser pró xi mo dos 50%. A in for ma -
ção que te mos é a de que os 25% não re sol vem.

Apro ve i to a opor tu ni da de para avi sar que, ama -
nhã, ocor re rá uma au diên cia en tre re pre sen tan tes do
se tor da ir ri ga ção e o Sr. Mi nis tro Pe dro Pa ren te* para
ex por, mais uma vez, essa ques tão. Não que re mos
de i xar de con tri bu ir. O se tor pre ten de co la bo rar e tem
pro pos tas nes se sen ti do. Inclu si ve, Se na dor Pa u lo
Sou to, exis te, na que la re gião, uma sé rie de co lo nos e
de mi cro em pre sá ri os que ain da não es tão usan do o
sis te ma de mi cro go te ja men to. Usam-se ou tros sis te -
mas, como o de as per são e o de pivô cen tral, que
con so mem mais ener gia e mais água. Po de ria ha ver
um pro gra ma emer gen ci al de con ver são tec no ló gi ca
es pe cí fi co para isso, que pos si bi li ta rá que esse pe -
que no co lo no ou a co o pe ra ti va pos sam uti li zar ener -
gia de ma dru ga da numa ta ri fa até mais ba ra ta. Assim, 
ha ve rá ra ci o na men to.

Esses são pro ce di men tos mu i to mais de mo crá -
ti cos nos qua is se in clui uma res pon sa bi li da de so ci al.
Esse sub mé dio São Fran cis co re pre sen ta aqui lo que
que re mos para todo o semi-ári do nor des ti no. É uma
gota d’água em meio às so lu ções que po de rão ad vir.
No en tan to, pre ci sa mos en ten der, Pre si den te Cam -
bra ia, que esse mo de lo que é a so lu ção do de sen vol -
vi men to sus ten ta do já está cer ca do por Mu ni cí pi os
em es ta do de ca la mi da de pú bli ca – ape nas na Ba hia,
são 105; em Per nam bu co, são 65 –, de cre ta do pe los

res pec ti vos go ver na do res em ra zão do qua dro da
seca.

Se apro ve i ta mos a ir ri ga ção, que dá o sus ten to
e o em pre go, o semi-ári do terá es pe ran ça, por que as
pes so as vi si ta rão a re gião ir ri ga da ou le rão o as sun to, 
por exem plo, na re vis ta Veja, na qual foi pu bli ca da
ma té ria re fe ren te à ques tão dos pó los agro in dus tri a is: 
Pe tro li na, Ju a ze i ro e Bar re i ras. O que está acar re tan -
do aqui lo é jus ta men te a agri cul tu ra.

Se pe na li zar mos isso, ti ra re mos jus ta men te a
es pe ran ça, fa zen do um des man te la men to, como dis -
se o Pre si den te da Co de vasf. O apa gão pode de mo -
rar três ou seis me ses, mas, de po is, to dos vol tam a ter 
a mes ma co mo di da de e a mes ma con ve niên cia. Mas,
na fru ti cul tu ra, se pro ce de rem de modo ir ra ci o nal no
sen ti do de ra ci o nar a gota d’água do mi cro go te ja men -
to, a pes soa tal vez per ca toda aque la pou pan ça de in -
ves ti men to – e o Go ver no, a úni ca me di da que está
dan do cer to nos ser tões do Bra sil, que é a agri cul tu ra
e a ir ri ga ção.

So li ci to a esta Co mis são que se po si ci o ne ou
até que se crie uma co mis são que pos sa acom pa nhar 
os pro du to res dos ir ri gan tes, que es tão aqui re pre -
sen ta dos pela Va lex port, para es tas co lo ca ções jun to
ao Mi nis tro Pe dro Pa ren te, para que pos sa mos ter a
cer te za. Estou até mais tran qüi lo, por que o Mi nis tro
co lo cou aqui que vai en con trar uma for ma, sabe da
im por tân cia da ir ri ga ção.

Fico tam bém tran qüi lo quan do o se nhor co lo cou 
aque le mapa, di zen do que jus ta men te ali, a mon tan te
de So bra di nho no lago, se não se to car na re ser va
mor ta, po de mos fi car um pou co mais sos se ga dos
quan to à ques tão da cap ta ção. Mas pre ci sa mos de
ga ran ti as, por que con ti nua ha ven do al guns ilu mi na -
dos da Ane el que es tão que ren do pe gar 10% da va -
zão do lago, que vai dar 2,9 bi lhões de li tros, que é
qua se a me ta de da re ser va mor ta – um pou co mais –, 
para li be rar, o que de i xa tudo a per der. Então, pre ci sa -
mos ter essa ga ran tia de go ver na bi li da de. Isso é pâ ni -
co numa mi cror re gião de mais de 60 mu ni cí pi os que é 
mo de lo de ala van ca gem. Te mos que ter essa in ser -
ção, até por que de sen vol vi men to re gi o nal só se faz
ago ra se for com essa in ser ção lo ca li za da, não pode
ser ge ne ri ca men te. 

Para con clu ir, va mos ra ci o na li zar. Qu e ria tam -
bém que o Pre si den te Mo zart de Si que i ra Cam pos
Ara ú jo pu des se co men tar so bre a ques tão da com -
ple men ta ri da de da eó li ca na Ba cia do São Fran cis co,
dis cor dan do de uma co lo ca ção sua quan do fala da
ques tão da ter mo, ou, me lhor co lo can do que as ener -
gi as al ter na ti vas na Ba cia do São Fran cis co no Nor -



des te têm uma pri o ri da de di fe ren te das ener gi as al -
ter na ti vas nas ou tras re giões do Bra sil. 

Como V. Sª co lo cou, te mos um úni co rio, um úni -
co ma nan ci al hí dri co, onde se tem, com seca ou sem
seca, com má ges tão dos re ser va tó ri os ou não, o
eter no con fli to do uso da água – na ve ga ção, ir ri ga ção, 
des se den ta ção e ener gia. Então lá é pre ci so ter, para
po der as se gu rar – não é nem ener gia – que os ou tros
usos de água pos sam ser uti li za dos de mo cra ti ca men -
te, em ter mos de la zer. Esta mos ven do aí, Se na dor
Pa u lo Sou to, o Go ver no pre o cu pa do com a hi dro via
que ia até o Pa ra ná. Estão pen san do até em se car o
lago de Fur nas para man ter a na ve ga bi li da de, ago ra
no mês de ju lho e agos to, para trans por tar a pro du ção 
de soja. Mas nin guém fala da na ve ga ção do Rio São
Fran cis co, que já está pa ra da, que vai pa rar, que já
che gou a trans por tar 250 mil to ne la das, que já tem fá -
bri cas lá no pólo do oes te e tam bém em Ju a ze i ro e
Pe tro li na. Exis te até um con tra to. O Pre si den te da Co -
de vasf pode con fir mar. Qu an do Três Ma ri as foi fe i ta, a 
Co de vasf era par te no con tra to, e era obri ga tó rio, por
con tra to, que a va zão fos se de 500m3 por se gun do,
para per mi tir a na ve ga ção in ter mi ten te du ran te o ano
todo. Esse con tra to foi para a cu cu ia, por que a va zão
lá nin guém res pe i ta. Então, no Nor des te, é pre ci so se
ter a com ple men ta ção al ter na ti va para não se pre ju di -
ca rem as ou tras de man das de uso da água no con -
tex to eco nô mi co e so ci al. A na ve ga ção é im por tan te,
a pis ci cul tu ra é im por tan te, a ir ri ga ção é mais do que
im por tan te.

São es sas as co lo ca ções. Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Antô nio Cam bra ia) – Os

ex po si to res res pon de rão em gru po, qua tro fa la rão. 
Pela or dem de ins cri ção, con ce do a pa la vra ao

De pu ta do Sa la ti el Car va lho, por cin co mi nu tos.
O SR. SALATIEL CARVALHO – Sr. Pre si den te,

vou ra ci o nar to tal men te, nem os cin co mi nu tos vou
usar por que que ro fa zer di re ta men te as per gun tas. A
cri se re al men te é gra ve, não adi an ta, de ve mos apro -
ve i tar o mo men to não para fa zer dis cur so, mas para ir
di re ta men te às per gun tas. 

Pri me i ro, para a Co de vasf: qual o per cen tu al
dos pro je tos, o que re pre sen ta, no pla ne ja men to da
Co de vasf, o que foi can ce la do de no vos pro je tos, por -
que, no caso da ir ri ga ção há duas ques tões co lo ca -
das: a ener gia e a va zão. Então, o que isso re pre sen ta 
em ter mos de re du ção de no vos pro je tos no pla ne ja -
men to da Co de vasf? 

Em se gun do lu gar, à Chesf: Dr. Mo zart, qual o
per cen tu al da ca pa ci da de de trans mis são Nor te/Nor -
des te já em uti li za ção no mo men to?

Ou tra per gun ta para a Chesf: há pos si bi li da de
de trans mis são do Sul para o Nor des te?

Ou tra per gun ta para a Chesf: é ver da de que
exis te o pro je to, ou a idéia, de se li gar Ser ra da Mesa
ao Nor des te, atra vés de uma li nha de trans mis são
Ser ra da Mesa – Sal va dor? E que im por tân cia te ria no 
flu xo, já que es tão en tran do al gu mas usi nas no Cen -
tro-Oes te, além do po ten ci al im por tan te do To can -
tins?

A ter ce i ra per gun ta não vou fa zer por que já foi
fe i ta, se a re du ção de 20% é ca paz de evi tar o apa -
gão.

Uma ou tra per gun ta, para o Dr. Mo zart, a res pe i -
to dos pra zos de con clu são das re po ten ci a ções de
no vas tér mi cas, prin ci pal men te nas ca pi ta is. Se che -
ga rá an tes de mar ço.

A úl ti ma per gun ta, para o Dr. Mo zart: no Nor des -
te, pelo que vi mos, não há po ten ci al, não há ca pa ci -
da de de ge ra ção hi dre lé tri ca. Acre di to que mu i to pou -
co. Tal vez o Nor des te seja a re gião com me nor ca pa -
ci da de de ge ra ção de ener gia hi dráu li ca, já que há
pra ti ca men te um ma nan ci al, que é o Rio São Fran cis -
co. As al ter na ti vas se ri am re for ço em li nha de trans -
mis são e a pró pria in cre men ta ção da ge ra ção tér mi -
ca?

Ain da uma per gun ta: se as obras emer gen ci a is,
prin ci pal men te as re po ten ci a ções, já fo ram au to ri za -
das pelo Mi nis té rio das Mi nas e Ener gia, num pro ces -
so li ci ta tó rio mais sim pli fi ca do.

Sr. Pre si den te, ao con clu ir, gos ta ria de fa zer
uma pro pos ta ba se a da na ex po si ção do Dr. Fer nan -
do. A Co mis são, e me di ri jo tam bém ao no bre Re la tor,
Se na dor Pa u lo Sou to, não pode ape nas pro mo ver pa -
les tras e aguar dar que, ao fi nal dos tra ba lhos, haja um 
re la tó rio, pois tem por tí tu lo pro por al ter na ti vas. Por
exem plo: pelo que co lo ca o re pre sen tan te da fru ti cul -
tu ra, não há a me nor con di ção de se es ta be le cer
meta e quo ta para a ir ri ga ção. Mes mo a re du ção de
10% in vi a bi li za, pois 100% da ex por ta ção de sa pa re -
cem e com pro me te 50% da pro du ção. Assim, se os
nú me ros são ver da de i ros, não há como ace i tar para a 
ir ri ga ção. E ve ri fi ca mos que o im pac to é mu i to pe que -
no, além do con su mo ru ral de ape nas 4%, um ter ço é
des ti na do à ir ri ga ção.

Por tan to, gos ta ria de pro por ao Re la tor e a V.
Exª, como Pre si den te da Co mis são, que já fi zés se -
mos a pro pos ta à Câ ma ra de Ges tão a fim de que
sus pen da ime di a ta men te a re du ção de 10% para o
se tor de ir ri ga ção, como me di da, pois é ne ces sá rio
dar mais di na mis mo ao fun ci o na men to des ta que é
uma Co mis são Espe ci al do Con gres so Na ci o nal e



que re pre sen ta a so ci e da de. Se es ta mos res pal da dos 
nos da dos aqui apre sen ta dos, cor ro bo ra dos tam bém
pela Co de vasf, que cu i da do se tor, con si de ro al ta -
men te apro pri a do que V. Exª, ime di a ta men te, re di ja
um ofí cio, jun ta men te com o Re la tor, que seja di ri gi do
ama nhã ao Pre si den te da Câ ma ra de Ges tão sus -
pen den do qual quer tipo de re du ção, pois os pre ju í zos
são to tal men te des pro por ci o na is em re la ção à even -
tu al pou pan ça de ener gia.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Antô nio Cam bra ia) – V.
Exª su ge re que pro pos tas de fi ni das e apro va das pela
Co mis são se jam an te ci pa da men te en ca mi nha das à
Câ ma ra de Ges tão. É evi den te que te ria de ser vo ta da 
cada pro pos ta para a to ma da de pro vi dên ci as.

O SR. SALATIEL CARVALHO – Nes se caso, já
en ca mi nha rei à Mesa a pro pos ta a fim de que na pró -
xi ma re u nião or di ná ria, com quo rum ma i or, seja
apro va da, para que haja ma i or di na mis mo. Cre io que
te re mos re al men te que pro por al gu mas so lu ções de
emer gên cia.

O SR. PRESIDENTE (Antô nio Cam bra ia) – Ha -
ve rá re u niões ad mi nis tra ti vas para ana li sar a ques tão.

Pas so a pa la vra ao De pu ta do Fer nan do Fer ro,
por cin co mi nu tos.

O SR. FERNANDO FERRO – Aca bo de ser in -
for ma do de que já es tão apa gan do nos sos ga bi ne tes, 
por me di da de con ten ção. Por tan to, uti li za rei me nos
de cin co mi nu tos, pois irei em bo ra. Do con trá rio, te rei
de su bir qua tro an da res de es ca da.

O SR. PRESIDENTE (Antô nio Cam bra ia) –
Alguns ex po si to res te rão de vi a jar tam bém e ama nhã
não ha ve rá mais vôo.

O SR. FERNANDO FERRO – Dr. Ló cio, V. Sª in -
si nu ou, em al guns mo men tos, a pos si bi li da de de
trans po si ção das águas do Rio São Fran cis co. Pen so
que nin guém acre di ta mais na trans po si ção a essa al -
tu ra do cam pe o na to. Que trans po si ção de ba cia é
essa que V. Sª ci tou? É a que está pro pos ta? É a que
o ex-Mi nis tro Fer nan do Be zer ra ci ta va? Isso não exis -
te. Pode ser que em ou tra ge ra ção, em ou tra dé ca da,
pos sa mos dis cu tir o as sun to. Mas na atu al si tu a ção é
di fí cil to car o pro je to.

Ou tra per gun ta: qual é o con su mo mé dio por
hec ta re dos pro je tos da Co de vasf? 

Para o Dr. Mo zart, pri me i ro acho in te res san te
sem pre dis cu tir mos esse qua dro de le gis la ção que
mon ta mos, mas isso, na ver da de, vai ter que ser re -
dis cu ti do. Esse pro gra ma que foi de ba ti do, esse pro -
ces so de res tru tu ra ção nem na Ingla ter ra está dan do

cer to. Lá o MAE não está fun ci o nan do. Con se gue,
quan do mu i to, fe char 20% dos ne gó ci os. Quer di zer,
não fun ci o na, en tão va mos ter que sen tar e dis cu tir
isso. 

Uma das con se qüên ci as des sa cri se é dis cu tir
essa le gis la ção. Esse cor po de leis em re la ção à
ener gia elé tri ca tem que ser re dis cu ti do, por que os
pa râ me tros le ga is es tão pro fun da men te dis cu tí ve is,
in clu si ve há um com po nen te des sa cri se as so ci a do a
essa es tru tu ra de leis que vo ta mos aqui. Des ver ti ca li -
zar, cri ar es sas al ter na ti vas de con cor rên cia, de com -
pe ti ção, di fe ren te men te do que fa la ram, foi fe i to em al -
guns pa í ses man ten do-se as em pre sas es ta ta is. A
No ru e ga fez isso: des ver ti ca li zou, in tro du ziu con cor -
rên cia na ge ra ção e uma sé rie de ou tras al ter na ti vas
di tas ne ces sá ri as. Esse dis cur so ne o li be ral que vin -
gou há até pou co tem po ago ra não dá mais. Ve mos a
Chesf ten do que vol tar. Quer di zer, es tão ten do que
en go lir todo o dis cur so ne o li be ral para a Chesf no va -
men te vol tar a in ves tir, por que não há di nhe i ro pri va do 
para fazê-lo. Então não po de mos ser dog má ti cos. É
até bom o re sul ta do da cri se, por que al guns do nos da
ver da de vão ter que re dis cu tir isso.

Qu e ria fa zer al gu mas per gun tas em re la ção à
Chesf. Dr. Mo zart, qual é a ava li a ção que vo cês têm,
se é que já têm, dos fa bri can tes, em ope rar So bra di -
nho com 4,3% aci ma do vo lu me útil? Qual é a re per -
cus são dis so so bre os equi pa men tos? Exis te al gu ma
aná li se so bre os equi pa men tos? Com a pos si bi li da de
de re du ção dis so, que im pac tos po dem acon te cer.
Pelo meu co nhe ci men to, isso nun ca foi ope ra do.

No caso de não se rem atin gi das cer tas me tas
de ra ci o na men to, vai-se en trar num pla no de emer -
gên cia. Qual se ria o es bo ço de um pla no de emer gên -
cia para, in clu si ve, ver ter vo lu me mor to? Pode-se
che gar a uma si tu a ção des sa. Qual se ria a al ter na ti va
de um pla no de emer gên cia? Qual é o per fil do ra ci o -
na men to hoje? Já é pos sí vel a Chesf di zer quem está
eco no mi zan do em ter mos de con su mo re si den ci al,
in dus tri al ou ou tros? Quem está eco no mi zan do,
quem está aten den do hoje? Intu i ti va men te, sei que
deve ser 70% de con su mo re si den ci al, o res to ain da
está para che gar. De quan to a Chesf dis põe para in -
ves tir hoje nes sas li nhas de trans mis são? Se a Chesf
for au to ri za da a in ves tir, do que ela dis põe hoje em
ter mos de re cur sos, de ca i xa, para so cor rer ime di a ta -
men te?

O pla ne ja men to da Chesf, que era fe i to his to ri -
ca men te, com as em pre sas pri va ti za das so freu al -
gum pro ces so de con ti nu i da de? Há tro ca de in for ma -
ção? O sis te ma per mi te que se faça uma mon ta gem



de mer ca do para se fa zer, in clu si ve, pre vi sões se gu -
ras de que es ta mos tra ba lhan do com da dos efe ti vos,
ou há uma per da de co or de na ção no pla ne ja men to
do mer ca do para de fi nir a ex pan são?

Por úl ti mo, fa la mos em 20% de ra ci o na men to,
mas esse per cen tu al foi mon ta do com base nos me -
ses de abril, maio e ju nho do ano pas sa do, quan do a
cur va de car ga é a me nor, está lá no vale. Qu an do
che ga se tem bro, ou tu bro e no vem bro, isso está lá em
cima, en tão não é mais 20%. Além do mais, te mos 6% 
que o mer ca do cres ceu nes se pe río do, en tão não va -
mos ra ci o na li zar 20%, mas algo aci ma de 25%. Isso
sig ni fi ca que es ta mos fa lan do para a po pu la ção em
20% e va mos exi gir dela mais do que isso. Qual é a
pers pec ti va que V. Sª vis lum bra para o aten di men to
dis so?

Te nho im pres são de que para o Nor des te, par ti -
cu lar men te, com essa si tu a ção de 24% do re ser va tó -
rio de So bra di nho, com o de ple ci o na men to des se re -
ser va tó rio nes sa base, a si tu a ção de lá vai fi car mu i to
mais gra ve. Cre io que se ria im por tan te, in clu si ve,
aler tar o País. Pen so que é uma res pon sa bi li da de
nos sa ago ra, por que a si tu a ção da seca e da gra vi da -
de do Nor des te é mu i to mais com pli ca da. Então, é
uma ques tão de res pon sa bi li da de po lí ti ca aler tar para 
essa si tu a ção, se não po de re mos nos de fron tar com
uma si tu a ção mu i to crí ti ca, com um pré-co lap so na
Re gião Nor des te, com con di ções com as qua is, mu i -
tas ve zes, es ta mos que ren do até pin tar um ou tro qua -
dro. Era mu i to me lhor ser mais re a lis ta e aler tar o
País, as au to ri da des, so bre a si tu a ção par ti cu lar do
Nor des te, que, no meu sen ti men to, exi gi rá um tra ta -
men to di fe ren ci a do e par ti cu lar nes sa cri se que es ta -
mos en fren tan do.

O SR. PRESIDENTE (Antô nio Cam bra ia) –
Obri ga do, De pu ta do Fer nan do Fer ro.

Con ce do a pa la vra ao De pu ta do José Car los
Ale lu ia e so li ci to ao Vice-Pre si den te, De pu ta do Fer -
nan do Ga be i ra, que as su ma a di re ção dos tra ba lhos. 

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – Sr. Pre si den -
te, Srs. De pu ta dos, pri me i ra men te, eu que ro re gis trar
com sa tis fa ção o fato de ver que ain da exis tem pes so -
as do se tor elé tri co do Go ver no que en ten dem do as -
sun to. Uma cons ta ta ção que faço, pelo des fi le das in -
for ma ções pres ta das pe los agen tes do Go ver no, é de
que a vir tu de do sa ber não tem sido va lo ri za da, a en -
ge nha ria bra si le i ra não tem sido va lo ri za da. Eu sei
que V. Exª fala não só da sua com pe tên cia, mas da
com pe tên cia de uma ins ti tu i ção que tem en ge nhe i ros
do me lhor qui la te, o que sig ni fi ca que o Bra sil tem je i -

to, só é ne ces sá rio que vol te a ou vir as pes so as que
sa bem. 

A se gun da cons ta ta ção que faço é de que V. Exª 
de i xou mu i to cla ro que hou ve um erro de time ; o Go -
ver no er rou ao es con der da so ci e da de. Eu que ria que
V. Exª me con fir mas se se hou ve ou não o atra so e que 
dia de ve ria ser o tem po cor re to. V. Exª está pres tan do
de po i men to no Con gres so. Qu an do o Go ver no ti nha
cer te za de que ha ve ria o ra ci o na men to? V. Exª sabe.
Embo ra V. Exª te nha as suas re la ções com o Go ver -
no, faço essa per gun ta por que que ro cla ra men te es -
cla re ci do qual era o dia em que es ta va lím pi do, não
mais pro ba bi lís ti co. A pro ba bi li da de es te ve pre sen te
du ran te mu i to tem po, mas, em de ter mi na do mo men -
to, já não era mais pro ba bi li da de, era cer te za do ra ci -
o na men to. Em que data fi cou mu i to cla ro e não foi tra -
zi do para a po pu la ção?

Qu e ro fa zer uma per gun ta ao Pre si den te da Co -
de vasf. Gos ta ria que S. Sª fa las se um pou co mais so -
bre o pro gra ma de bar ra gens que a Co de vasf de fen -
de. Evi den te men te, se o sal do hí dri co for po si ti vo, de -
ve re mos tra ba lhar nes se pro je to, tan to as bar ra gens
dos aflu en tes quan to as bar ra gens do le i to. E gos ta ria
que o Pre si den te da Chesf me res pon des se por que
não tra ba lha mos nas bar ra gens do le i to, so bre tu do na 
es ca da exis ten te en tre So bra di nho e Ita pa ri ca. Na
ver da de, – quan do Pre si den te da Chesf, tra ba lhá va -
mos nis so – que os pro je tos ini ci a is ti nham gran de im -
pac to so ci al, mas exis tem pro je tos com ba i xo im pac to 
so ci al, e o Bra sil pre ci sa co me çar a pen sar pro je tos
gran des.

A BR116 atra ves sa o São Fran cis co nas ime di a -
ções de Ibó, mais ou me nos onde se ria cons tru í da
uma bar ra gem. Por que não fa zer uma bar ra gem
subs ti tu in do a pon te, para ins ta lar usi nas de ba i xa
que da e ti rar 100mw ou 200mw a mais no rio? Por que 
não fa ze mos isso? Por que a Chesf não faz? Quem
está amar ran do a Chesf? É im por tan te di zer quem
está amar ran do a Chesf, por que isso está acon te -
cen do.

Sr. Pre si den te, que ro tam bém di zer da im por -
tân cia de ter mos gran des pro je tos no Bra sil. Há uma
cri se de ci da dãos bra si le i ros que pos sam ser ou vi dos
para ge rar gran des pro je tos na ci o na is. Os mi li ta res fo -
ram mais efi ci en tes nis so: ge ra ram Ita i pu, Tu cu ruí,
Xin gó, e, an tes dos mi li ta res, ge rou-se Pa u lo Afon so.
Ain da no Go ver no Sar ney, fa lou-se na fer ro via Nor -
te-Sul, e hoje nós não fa la mos nada. O Bra sil não tem
gran des pro je tos. V. Exª traz aqui Belo Mon te, que é a
Três Gar gan tas do Bra sil, usan do a ex pe riên cia chi -
ne sa. Por que não ime di a ta men te bus car a con ju ga -



ção de com pe tên cia e ca pa ci da de da en ge nha ria das
em pre sas da Ele tro brás? To dos têm in te res se, pelo
me nos Fur nas, Chesf e Ele tro nor te, em jun tar as em -
pre sas bra si le i ras pri va das e fa zer esse em pre en di -
men to logo. 

Inclu si ve, su gi ro que vo te mos de po is uma ex po -
si ção es pe cí fi ca so bre Belo Mon te para sa ber mos o
que é esse pro je to. Esse pro je to é da ma i or im por tân -
cia. Inclu si ve su gi ro mar car mos em ju lho, aca tan do
su ges tão do De pu ta do Fer nan do Ga be i ra, um ci clo
de vi si tas, em que se ria in clu í do o sí tio de Belo Mon te, 
de Tu cu ruí, para ver mos o an da men to das obras, iría -
mos a So bra di nho. Pe di ria ao Pre si den te da Co de vasf 
que pro pi ci as se a or ga ni za ção des sa nos sa vi si ta ao
sí tio de So bra di nho. Pos te ri or men te, iría mos a Ita pa ri -
ca e Xin gó, para co nhe cer mos e con ver sar mos com a 
co mu ni da de, para ob ser var mos o re fle xo dis so na re -
gião.

Sr. Pre si den te, o Go ver no tem fa lha do sem pre,
por que vem tar de. Qu an do o Go ver no atra sou nas mi -
nhas con tas – e que ro que V. Exª con fir me se é ver da -
de ou não –, quan do atra sou em três me ses o ra ci o -
na men to, obri gou que ele ti ves se que ser 30% ma i or,
por que não fez eco no mia nos me ses em que de ve ria
fa zer, por tan to vai ter que fazê-lo ago ra mais do que
de via. O ra ci o na men to te ria que ser de 15% e ago ra
vai ser de mais de 20%, pelo atra so. Con fir me isso, Sr. 
Pre si den te, ou des min ta.

Qu an to ao trans por te de ener gia do Nor te para
o Nor des te, V. Sª sabe que há um tre cho co mum do
Ma ra nhão para o Nor des te. Por que o Go ver no não in -
clu iu o Ma ra nhão ain da? Tec ni ca men te não está er ra -
do? Se o Ma ra nhão en tras se, não au men ta ria o flu xo
para o Nor des te? Por que isso? Por que o Go ver no
não toma essa de ci são logo? Acho que é fun da men -
tal que a so ci e da de sa i ba se é ou não, ga nha ou não,
au men ta ou não a dis po ni bi li da de de flu xo para o Nor -
des te se di mi nu ír mos o flu xo para o Ma ra nhão? Não
que ro one rar ape nas a so ci e da de do Ma ra nhão, mas
so bre tu do as in dús tri as do Ma ra nhão têm que pa gar.

Des de 1997, quan do hou ve ra ci o na men to no
Nor des te, as ele tro in ten si vas fa lam em fa zer apro ve i -
ta men tos, e não fi ze ram mu i ta co i sa. Por tan to te mos
que re ver essa re la ção do povo bra si le i ro com as ele -
tro in ten si vas. Não sou con tra as ele tro in ten si vas, mas 
te mos que re ver a re la ção do pre ço da ener gia, dos
con tra tos de ener gia, dos ga nhos e das per das do
mer ca do in ter na ci o nal para que se pos sa re du zir o
pro ble ma ta ri fá rio.

V. Sª de i xou mu i to cla ro na sua ex po si ção que
há um erro gran de no Bra sil quan to à dis tri bu i ção dos

re cur sos do con su mi dor. O con su mi dor está man dan -
do re cur sos para as dis tri bu i do ras, que nada fi ze ram
para evi tar a cri se. A em pre sa do meu Esta do está fa -
zen do Ita be bi, por tan to está fa zen do al gum es for ço,
mas a ma i o ria não fez ab so lu ta men te nada.

V. Sª de i xou cla ro que há uma ta ri fa mu i to gran -
de do con su mi dor e a pro du ção re ce be pou co, por
isso vai fal tar ener gia, por que o dis tri bu i dor, no meio,
está ten do uma mar gem mu i to gran de. Isso não é cul -
pa só do dis tri bu i dor, mas do BNDES, que con du ziu
mal a pri va ti za ção e ma xi mi zou os ati vos e o mer ca do. 
Foi ven di do mu i to mais o mer ca do do que o ati vo, o
que fez com que as em pre sas ti ves sem uma va lo ri za -
ção alta, por isso ago ra ti ves sem fór mu las de cor re -
ção que já vão per to de 100% no pe río do do Pla no
Real. O con su mi dor já não agüen ta mais pa gar ta ri fas 
ele va das como vêm sen do co bra das.

Qu e ria su ge rir a V. Sª que, na sua ex po si ção, no
mo men to em que fala em su ges tões, des se mais ên -
fa se à co-ge ra ção. A sua pa les tra tem ape nas esse
pon to a re pa rar: co-ge ra ção e con ser va ção, por que é
fun da men tal que se in vis ta nis so.

O SR. MOZART DE SIQUEIRA CAMPOS
ARAÚJO – Fa zer um com ba te ao des per dí cio.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – É, mas é
mais do que isso, é mais do que o des per dí cio, que é
ape nas com por ta men tal. A con ser va ção é tec no ló gi -
ca. Nas ci da des do Nor des te, aci ma de um de ter mi -
na do ní vel, as pre fe i tu ras têm que exi gir que os pré di -
os se jam cons tru í dos com aque ce dor so lar. Não po -
de mos abrir mão dis so. É im por tan te que o Re la tor
acres cen te no re la tó rio: te mos que exi gir isso dos ho -
téis, dos pré di os de ha bi ta ções de uso co le ti vo e dos
pré di os de apar ta men tos – Dr. Fé lix Men don ça, en ge -
nhe i ro, sabe a im por tân cia dis so e já deve es tar in tro -
du zin do em seus pro je tos esse as pec to.

Qu an to à ir ri ga ção, con cor do, fi cou mu i to cla ro e 
é im por tan te que na pró xi ma re u nião vo te mos a re co -
men da ção para que a ir ri ga ção seja no má xi mo es ti -
mu la da atra vés de bô nus, nun ca es ta be le cen do uma
pe na li da de para o cum pri men to.

Com re la ção ao 905, V. Exª dis se, e, re al men te,
es tou apre sen tan do subs ti tu ti vo, que vem com a su -
ges tão de que a Ele tro brás e as suas sub si diá ri as
pos sam ne go ci ar con sór ci os com em pre sas pri va das
para ir à fren te.

Por fim, per gun to a V. Exª: Pe dra do Ca va lo, vale
a pena fa zer? Se vol tar para a Chesf, ela faz? Os es tu -
dos eco nô mi cos mos tram que ela é viá vel eco no mi -
ca men te? Por que não foi fe i ta até hoje? A bar ra gem,
que foi o ma i or in ves ti men to, já está lá. 



São es tas as mi nhas su ges tões.

Fico pre o cu pa do com a ques tão do gás, por que
a le gis la ção do gás está em per ra da por um dos er ros
da Cons ti tu i ção de 1988, que a en tre gou aos Esta -
dos, fi can do essa le gis la ção com pli ca da. Ontem, os
jor na is mos tra ram que o ICMS será um obs tá cu lo
para a so lu ção do gás, na me di da em que os Esta dos
vão em cima do ICMS, PIS, Co fins. Além de tudo, há
uma sé rie de co i sas que não es tão bem re sol vi das,
mas não vejo como o Con gres so Na ci o nal aju dar nes -
te mo men to.

Pa ra be ni zo, mais uma vez, o Pre si den te da
Chesf pela pa les tra e o Pre si den te da Co de vasf pela
sim pli ci da de com que a Co de vasf tra ta as co i sas do
ser tão. Se os ti ves sem ou vi do, não se te ria gas to tan -
to tem po com a lou cu ra de uma trans po si ção ir res -
pon sá vel que teve uma pre vi são de R$300 mi lhões no 
or ça men to da União des te ano. O Se na dor Pa u lo
Sou to fez uma emen da para re ti rar, mas não teve su -
ces so. O De pu ta do Jor ge Khoury con se guiu ti rar
R$150 mi lhões. Afi nal, nada se ria fe i to, pois nin guém
faz nada con tra a gra vi da de. Um pro je to para ele var a
água a tre zen tos me tros de al tu ra para fa zer ir ri ga ção
é lou cu ra. Va mos aju dar a Pa ra í ba que pre ci sa de
água, mas não com essa lou cu ra de trans po si ção.
Pelo me nos, a na tu re za co lo cou o Go ver no de vol ta à
sen sa tez.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Antô nio Cam bra ia) –
Com ple ta do o pri me i ro gru po dos qua tro, pas so a pa -
la vra aos ex po si to res: pela or dem, Dr. Mo zart, Dr. Ló -
cio e Dr. Fer nan do.

O SR. MOZART SIQUEIRA CAMPOS DE
ARAÚJO – Embo ra o De pu ta do Cle men ti no Co e lho
não es te ja aqui, que ro di zer-lhe que não me co lo quei
con tra a ener gia eó li ca. Aliás, sou um en tu si as ta des -
sa ener gia. O que te mos de di zer cla ra men te é que
ain da é uma ener gia cu jos pre ços são mais ca ros.
Obvi a men te, se se fi zer um mix ta ri fá rio, pode-se in -
clui-la no mix do Nor des te e se fa zer gran des in ves ti -
men tos em ener gia eó li ca, re sol ven do gran de par te,
até por que exis te uma com ple men ta ri e da de, ou seja,
quan do se tem mais ven to no Nor des te é quan do se
tem me nos água. 

Então, essa é uma ques tão que eu gos ta ria de
de i xar re gis tra da, por que eu não sou ad ver sá rio, ao
con trá rio sou en tu si as ta, do uso da ener gia eó li ca.
Onde a ener gia eó li ca tem sido uti li za da, ela tem sido
uti li za da com sub sí di os. Isso tem ocor ri do na Eu ro pa
e nos Esta dos Uni dos. 

Aten den do ao De pu ta do Sa la ti el Car va lho, hoje, 
o li mi te de trans mis são ex tra or di ná rio en tre o Nor te e
o Nor des te é 1300 me ga watts. Hoje, Tu cu ruí não tem
mais dis po ni bi li da de do que isso. Em de ter mi na dos
ho rá ri os, even tu al men te, con se gui mos car ga leve: de
ma dru ga da ou nos fins de se ma na. Du ran te o dia, fica 
va ri an do em vol ta de 1200 me ga watts. 

É pos sí vel tra zer ener gia do Su des te para o Nor -
des te? É pos sí vel. Eu gos ta ria de men ci o nar um pon -
to so bre o qual te nho fa la do aos Go ver na do res do
Nor des te e so bre o qual que ro fa lar ago ra a esta co -
mis são que re pre sen ta o Con gres so Na ci o nal. Te mos 
de de fen der o prin cí pio da eqüi da de. O que sig ni fi ca
isso? Em de ter mi na do mo men to, no iní cio des te ano,
a si tu a ção do Nor des te era me lhor que a do Su des te
e foi mais ener gia do Nor te para o Su des te do que
veio para o Nor des te. Infe liz men te, a si tu a ção do rio
São Fran cis co se agra vou tan to, no seu pe río do hi dro -
ló gi co, que hou ve uma in ver são em ter mos de agra va -
men to. Even tu al men te, no se gun do se mes tre, com o
prin cí pio da equi da de que rege o se tor elé tri co, pois
os re ser va tó ri os são uni fi ca dos pela NOS, pelo que a
Chesf paga – quan do digo paga, é que há ter mas no
Su des te em que 14% da ge ra ção são pa gas pela
Chesf –, se hou ver ne ces si da de, se o Nor te não ti ver
dis po ni bi li da de e se a si tu a ção do Nor des te es ti ver
mais gra ve mais do que a do Su des te, obri ga to ri a -
men te, com esse prin cí pio man ti do, virá ener gia do
Su des te para o Nor des te. Estou fa lan do isso, por que
é algo im por tan te.

O SR. PAULO SOUTO – Tem trans mis são que
ga ran ta isso?

O SR. MOZART SIQUEIRA CAMPOS DE
ARAÚJO – Po dem vir 600 me ga watts do Su des te.

Então, es tou di zen do es sas ques tões, por que
elas são le ga is e ins ti tu ci o na is Even tu al men te, es ta -
mos sen tin do es sas ques tões.

Ser ra da Mesa/Sal va dor. Exis te uma li nha li ci ta -
da, ven ci da pela ini ci a ti va pri va da, que deve en trar em 
ope ra ção em 2003.

Re po ten ci a ção. De ve mos co lo car, caso fe che -
mos o con tra to nes te mês – não te nho dú vi da de que
no caso de Ca ma ça ri o con tra to está mais adi an ta do.
Se não fe char mos até o fi nal des te mês, o fa re mos
em ju lho –, em ju lho do pró xi mo ano es ta rá em ope ra -
ção a pri me i ra má qui na.

No caso de Mogi, de vi do a uma ques tão mer ca -
do ló gi ca, o fato de os mer ca do es tar aque ci do e a má -
qui na de Mogi ser Wes ting hou se, sen do a fá bri ca nos
Esta dos Uni dos, es ta mos fa zen do um es for ço mu i to
gran de com a Si e mens, que com prou a Wes ting hou -



se, para que ela tam bém ga ran ta os pra zos. Mas te -
mos uma ques tão mer ca do ló gi ca nes te mo men to. Ti -
ve mos, na se ma na pas sa da, con ta to com o pre si den -
te da Si e mens no Bra sil, para que seja dada uma pri o -
ri da de e tam bém os pe río dos de no má xi mo doze me -
ses a par tir do con tra to se jam cum pri dos.

O De pu ta do Fer nan do Fer ro apre sen tou-me
uma ques tão so bre o pla no de emer gên cia. De pu ta do 
Fer nan do Fer ro, com a mu dan ça da es tru tu ra do se tor 
elé tri co, no que toca a to dos os pla nos de emer gên -
cia, de ra ci o na men to – so mos hoje al guns téc ni cos a
Chesf em pres ta dos seja even tu al men te para o Mi nis -
té rio ou para o ONS –, a res pon sa bi li da de quan to a
es ses pla nos não mais da Chesf. Esses pla nos es tão
hoje sen do ela bo ra dos seja pe los gru pos no Mi nis té -
rio em con ta to com a ONS. 

Sa be mos que in de pen den te men te do ra ci o na -
men to de ve re mos ter sem pre pla nos de ra ci o na men -
to e emer gên cia. Essa é uma obri ga ção de qual quer
se tor elé tri co na ci o nal, e hoje, com a in ter li ga ção, es -
ses pla nos de ve rão es tar pron tos e ava li an do as es -
pe ci fi ci da des de cada re gião. Cre io que den tro de les
de ve rão ser pri o ri za das clas ses pro du to ras, den tro
das clas ses in dus tri a is e tam bém a par te re fe ren te à
clas se co mer ci al. Acre di to, não te nho dú vi da, de que
es ses pla nos es tão em fase de aná li se nes te mo men -
to para, na even tu a li da de de se rem ne ces sá ri os, se -
rem uti li za dos pelo ope ra dor na ci o nal, des de que au -
to ri za do pela Agên cia Na ci o nal de Ener gia Elé tri ca,
isso do pon to de vis ta ins ti tu ci o nal.

O se nhor nos fez tam bém nos per gun tou, em
sen do a Chesf au to ri za da a afa zer a li nha, se te ria ela
con di ções para tan to. Qu e ro di zer que a Chesf, hoje,
se en con tra, ape sar da cri se, em uma si tu a ção, do
pon to de vis ta cre di tí cio, nun ca vis ta no mer ca do.

Se o se nhor in da gar se te mos ca i xa, a ques tão
do flu xo fi nan ce i ro não é um pro ble ma, mas se pre ci -
sar mos de nos fi nan ci ar mos no mer ca do na ci o nal ou
in ter na ci o nal, que ro di zer que os Ban cos nos pro cu -
ram até para nos ofe re cer em prés ti mos. Alguns em -
pre sas de fo men to in ter na ci o nal têm nos pro cu ra do.
O as pec to fi nan ce i ra não é o fun da men tal, e sim que
para nos en di vi dar mos pre ci sa mos de au to ri za ção,
fun ções or ça men tá ri as, e a isso to das as em pre sas
es ta ta is es tão sen do sub me ti das.

Qu an to à ques tão do pla ne ja men to, é im por tan -
te di zer que no mo men to da tran si ção, da mes ma for -
ma em que o GCOI foi ex tin to e cri a do o ONS, o
CGPS tam bém foi ex tin to e foi cri a do o CCPE. Por ou -
tro lado, al gu mas obras que en tra vam no cha má va -
mos pla ne ja men to de ter mi na ti vo, quan do se di zia

para a es ta tal fa zer de ter mi na da obra, com um novo
ar ca bou ço le gal, al gu mas des sas obras de i xa ram de
ser do pla ne ja men to de ter mi na ti vo e pas sa ram para o 
pla ne ja men to in di ca ti vo. Isso sig ni fi ca que se iden ti fi -
ca qual obra é ne ces sá ria (Pa u sa.). É fe i ta a li ci ta ção,
são da dos os pra zos.

Hou ve, quan to a es sas ques tões, uma mu dan ça 
ins ti tu ci o nal im por tan te. Como es ta mos em uma si tu -
a ção de emer gên cia, atra vés do Mi nis tro José Jor ge,
es tan do so li ci tan do que al gu mas obras emer gen ci a is
que iden ti fi ca mos pas sem a ser, no pla ne ja men to de -
ter mi na ti vo, au to ri za das. Te mos con di ções e cré di tos.

Ano tei aqui uma per gun ta. Ano tei a pa la vra “crí -
ti ca”, foi mu i to rá pi do.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – So bre se já
há o per fil de quem está ra ci o nan do.

O SR. MOZART DE SIQUEIRA CAMPOS
ARAÚJO  – Não te mos o per fil exa to. Não te mos o
per fil de ta lha do do dis tri bu i dor.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – Do in dus tri al 
vo cês têm?

O SR. MOZART DE SIQUEIRA CAMPOS
ARAÚJO  – Alguns con su mi do res in dus tri a is es tão
ado tan do, in clu si ve, uma prer ro ga ti va – al guns nes te
mo men to – que está con tri bu in do para que che gue -
mos ra pi da men te aos 20%. Vou até dar-lhe uma in for -
ma ção di fe ren te. Como al guns con su mi do res in dus -
tri a is sa bem que têm que ra ci o nar 25% es tão ra ci o -
nan do mais, ou seja, pa ra ram li te ral men te, es tão
apro ve i tan do para fa zer ma nu ten ção pre ven ti va. A
idéia é ra ci o nar 25% em um mês e tra ba lhar mais de
30 dias para, na mé dia, dar os 25%. Nes te mo men to,
in clu si ve, no Caso do Nor des te, a con tri bu i ção ma i or,
ao me nos dos con su mi do res da Chesf, está vin do por
par te dos con su mi do res in dus tri a is. Alguns Esta dos,
dos qua is te mos in for ma ções pre li mi na res, não es tão
nos sur pre en den do. Por exem plo, Esta dos como a
Ba hia, Per nam bu co, es tão mu i to pró xi mos dos 20%.
A clas se con su mi do ra de Esta dos de me nor per fil,
sob o pon to de vis ta do po der aqui si ti vo, como o Pi a uí, 
Per nam bu co, é di fe ren te. Tive aces so aos da dos da
Cel pe di vul ga dos re cen te men te. Por exem plo, a Cel -
pe tem 1,700 mil con su mi do res. Um mi lhão con so -
mem me nos de 100 qui lo watts/hora.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – Oi ten ta e
três por cen to con so mem me nos de 200 qui lo -
watts/hora.

O SR. MOZART DE SIQUEIRA CAMPOS
ARAÚJO  – Cre io que em um Esta do como o Pi a uí,
esse nú me ro é me nor ain da. Os Esta dos me no res te -
rão mais di fi cul da des. Em con tra par ti da, os Esta dos



ma i o res do Nor des te vão ul tra pas sar os 20%, ao me -
nos é a ten dên cia que ob ser va mos nos úl ti mos dias.
Per cen tu al men te os Esta dos me no res, como Per -
nam bu co e Ba hia, vão ul tra pas sar. Em com pen sa ção
há di fi cul da des em Esta dos me no res do Nor des te em
fun ção do per fil do con su mi dor, que já con so me pou -
ca ener gia. Há mais di fi cul da des. São, in clu si ve, pro -
te gi dos pe las re so lu ções.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – A ques tão
de ope rar com 4,3% e a re per cus são dis so so bre os
equi pa men tos.

O SR. MOZART DE SIQUEIRA CAMPOS
ARAÚJO – Não sou es pe ci a lis ta em tur bi nas, mas
co nhe ço um pou co. Sou um cu ri o so. Na ver da de, sou
um es pe ci a lis ta em má qui nas elé tri cas. So bra di nho
tem uma tur bi na que tra ba lha pra ti ca men te sem que -
da, é a cha ma da tur bi na Ca pla. Esta não traz pro ble -
mas para pe que nas que das. Uma que da que te nha
20m vai cair para 12m ou 13m. A tur bi na Ca pla não
tem pro ble mas para tra ba lhar com que das me no res.
Pos so até cha mar um es pe ci a lis ta para que dê esse
de po i men to. Se for Ca pla sei que dá pro ble ma de vi -
bra ção. Há dois ti pos de tur bi nas uti li zá ve is. A Ca pla
é, pra ti ca men te, uma hé li ce.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – Hoje, So bra -
di nho já está pro du zin do pou co. Não é isso?

O SR. MOZART DE SIQUEIRA CAMPOS
ARAÚJO – Hoje, a pro du ti vi da de da usi na, com a
que da do lago, é me nor. As má qui nas, com a aber tu ra 
to tal das vál vu las dis tri bu i do ras, não dão a mes ma
po ten ci al, o que es ta va pre vis to nas si mu la ções. Não
te nho qual quer in di ca ti vo dos en ge nhe i ros que tra ba -
lham na área me câ ni ca de que te re mos qual quer pro -
ble ma para ope rar até o fi nal. Se hou ver al gu ma di fi -
cul da de cre io que é a hora de co lo car. Já tra ba lha mos 
com 10% e não ti ver mos qual quer pro ble ma. Não há
por que te mer pro ble mas. O es for ço que a tur bi na vai
so frer com o peso da água é me nor, ten do em vis ta
que a co lu na de água é me nor. Em prin cí pio, não te re -
mos qual quer pro ble ma para tra ba lhar.

Devo até dar um de po i men to so bre a tur bi na.
Tra ba lha mos com as me lho res má qui nas, em ter mos
de ro bus tez, da Chesf, são as má qui nas rus sas. Te -
mos uma tur bi na im por ta da...

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – O se nhor
está fa lan do de qual usi na?

O SR. MOZART DE SIQUEIRA CAMPOS
ARAÚJO – So bra di nho. 

To das má qui nas são ex tre ma men te só li das. Já
tive opor tu ni da de de tra ba lhar na épo ca em que o De -
pu ta do José Car los Ale lu ia era Pre si den te, eu era en -

ge nhe i ro de ope ra ção e vi via den tro das ca sas de má -
qui nas, e pos so di zer que não te mos pro ble ma com
essa usi na. É ex tre ma men te ro bus ta. A usi na de So -
bra di nho tal vez seja a mais ro bus ta que te mos no
País.

Pri me i ro gos ta ria de agra de cer as pa la vras de
S. Exª. Enten do que se di ri gem à Chesf, que con ti nu a -
rá, sem dú vi da al gu ma, sen do...es ta mos in ves tin do
sem pre em tre i na men to e in for ma ção. Por isso, te mos 
con se gui do nos su pe rar. Um dos me lho res de sem pe -
nhos hoje em qua li da de de ener gia são da Chesf.
Gos ta ria de apro ve i tar esse mo men to e di zer que a
Chesf está mu i to bem na área de abas te ci men to.

Com re la ção à bar ra gem do le i to, De pu ta do
José Car los Ale lu ia, pre ten de mos so li ci tar au to ri za -
ção da câ ma ra para fa zer o es tu do do de grau, pois
exis te a pos si bi li da de de fa zer mos pe que nos apro ve i -
ta men tos en tre Ita pa ri ca e So bra di nho. So li ci ta mos, e
acre di to que não te re mos pro ble ma, o es tu do e, even -
tu al men te, com par ce ri as ou não, de fi ni do o quan ti ta -
ti vo... Há es tu dos pre li mi na res que mos tram a pos si bi -
li da de de cons tru ir mos pe que nas bar ra gens...

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – Quem o se -
nhor fa lou que con ce de ria a au to ri za ção?

O SR. MOZART DE SIQUEIRA CAMPOS
ARAÚJO  – A au to ri za ção é pe di da ao Mi nis té rio, por -
que pre ci so de ru bri ca or ça men tá ria. É o Mi nis té rio
que en ca mi nha à Câ ma ra da Cri se, para que fa ça -
mos...

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – Mas nor mal -
men te se ria so li ci ta da a quem? A câ ma ra de cri se
está atu an do so men te ago ra. 

O SR. MOZART DE SIQUEIRA CAMPOS
ARAÚJO  – Ao Mi nis té rio.

Não va mos ter pro ble mas para isso, por que já
con ver sa mos. Va mos apro ve i tar esse mo men to e fa -
zer um es tu do para iden ti fi car mos os me lho res sí ti os,
por que não po de mos mais inun dar gran des áre as na
re gião do sub mé dio São Fran cis co, pois os im pac tos
am bi en ta is e so ci a is não po dem mais ocor rer. Pro va -
vel men te, mes mo as sim, po de ría mos cons tru ir duas
hi dre lé tri cas pe que nas, com que da de 9 me tros de al -
tu ra, que po dem ge rar 200 me ga watts cada uma.
Uma des sas hi dre lé tri cas, con for me co lo ca do pelo
De pu ta do José Car los Ale lu ia, pode ser usa da para
cons tru ir uma pon te in ter li gan do Per nam bu co à Ba -
hia, cri an do um ou tro cor re dor de trans por te en tre os
Esta dos mu i to ba ra to. 

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – ... do Mi nis -
té rio dos Trans por tes.



O SR. MOZART DE SIQUEIRA CAMPOS
ARAÚJO – Com re la ção à ques tão de Belo Mon te,
gos ta ria de di zer aos Srs. De pu ta dos que, como Pre -
si den te da Chesf, fo mos à Asso ci a ção Bra si le i ra de
Ge ra do res e nos dis po mos, jun ta men te com Ele tro -
brás, Chesf, Fur nas e Ele tro nor te, que é quem ca pi ta -
nia esse pro je to, e te mos con di ções de fa zer isso jun -
ta men te com a ini ci a ti va pri va da, a an te ci par esse
pro je to de Belo Mon te, que, sem dú vi da al gu ma, nos
dará ma i or tran qüi li da de para pelo me nos cin co ou
seis anos. É um pro je to de 11 mil me ga watts. É im por -
tan te que o Pre si den te da Ele tro nor te ve nha aqui de -
mons trar a essa Co mis são a qua li da de atin gi da pelo
pro je to e a pos si bi li da de de fa zer mos...e esse pro je to
de lei do De pu ta do José Car los Ale lu ia se tor na im -
por tan te nes se mo men to, pois de fi ne a par ti ci pa ção
mi no ri tá ria das sub si diá ri as, o que hoje não nos é per -
mi ti do. Pre ci sa mos des sa au to ri za ção le gis la ti va para 
que pos sa mos par ti ci par mi no ri ta ri a men te. So li ci to in -
clu si ve o apo io des sa Co mis são para agi li zar essa
au to ri za ção mi no ri tá ria das em pre sas es ta ta is.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – Mas isso de -
pen de de lei?

O SR. MOZART DE SIQUEIRA CAMPOS
ARAÚJO – De pen de de lei. Se os De pu ta dos acha -
rem por bem, po de rão in clu si ve so li ci tar an tes, in clu -
si ve na Me di da Pro vi só ria do ra ci o na men to, e ve mos
isso de bom gra do. 

Com re la ção à vi si ta à So bra di nho, é im por tan te
que a Co mis são ve nha co nhe cer in loco o que está
ocor ren do e o que es ta mos fa zen do. Qu e ro di zer ao
De pu ta do que não fo ca li za mos a ques tão da co-ge ra -
ção, mas en ten de mos que so bre tu do al guns pro du to -
res de clo ro e soda, que es ta mos con ver san do, pro -
du to res que pre ci sam de va por, como a pró pria Co pe -
ne, no sul da Ba hia, e ou tros pro du to res que usam va -
por de modo in ten si vo, o que sem dú vi da al gu ma é
uma al ter na ti va que o Bra sil não tem uti li za do, mas
que es bar ra, mais uma vez, nas au to ri za ções que va -
mos pre ci sar para en trar no mer ca do de ter me lé tri -
cas.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA  – V. Sª fa lou na 
Co pe ne deve ser aque la em pre sa de ce lu lo se no sul
da Ba hia.

O SR. MOZART DE SIQUEIRA CAMPOS
ARAÚJO – Não, é por que a Co pe ne é uma gran de
for ne ce do ra...

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – O res to já
faz.

O SR. MOZART DE SIQUEIRA CAMPOS
ARAÚJO – ... mas, lá, exis tem al guns ou tros pó los

que têm mer ca do para que for ne ça mos... Por exem -
plo, o pro je to que a pró pria Pe tro bras está fa zen do na
Ter mo ba hia é uma tér mi ca de 160MW mas, na re a li -
da de, é de 240MW que vai uti li zar 80MW de gás para
abas te cer va por da pró pria Re fi na ria Lan dulp ho
Alves, que hoje gas ta gás sim ples men te para aque -
cer cal de i ra, e não gera ener gia elé tri ca. Então, a
quan ti da de de apro ve i ta men to – e o De pu ta do lem -
brou bem – no que diz res pe i to à co-ge ra ção é re al -
men te fan tás ti ca no Bra sil, e sem au men to do cus to
de gas to com gás, o que é mais im por tan te. No pólo
ál co ol-quí mi co de Re ci fe, como a an ti ga Co o perb,
que hoje é a Pe tro flex, a Álco ol Qu í mi ca, em Ser gi pe,
é a mes ma co i sa, está-se cons tru in do, ou seja,
usa-se ain da mu i to no Bra sil gás sim ples men te para
ge rar va por e aque cer cal de i ra, sem ge rar ener gia
elé tri ca. Isso, no mun do, não ocor re mais.

O SR. – É um cri me ter mo di nâ mi co.

O SR. MOZART DE SIQUEIRA CAMPOS
ARAÚJO  – Exa ta men te. Então, acho que foi bem
lem bra do, não co lo quei por que, tal vez, va mos pre ci -
sar de au to ri za ções le gis la ti vas para tudo. As es ta ta is
es tão mu i to en ges sa das nes se mo men to, há, re al -
men te, um en ges sa men to dos dois la dos. Pri me i ro,
por fal ta de au to ri za ção le gis la ti va para par ti ci par
como mi no ri tá rio. Um pro je to de co-ge ra ção é per fe i to 
para que uma em pre sa de ener gia elé tri ca en tre de
for ma mi no ri tá ria, como a Chesf, por que, nor mal men -
te, há in te res sa dos, quer di zer, tem que se ter um par -
ce i ro que vá com prar o va por, e, even tu al men te,
tem-se até o pro du tor da má qui na, que pode en trar, e
fa zer uma par ce ria de três. Isso vi a bi li za ria mu i tos
pro je tos no Bra sil, sem au men to dos cus tos.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – Ain da não
en ten di bem. Ape nas para ex pli car: já não exis tem
ins ta la ções in dus tri a is onde você...

O SR. MOZART DE SIQUEIRA CAMPOS
ARAÚJO  – Mu i to pou cas.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – Então, tem
que ser pro je to novo?

O SR. MOZART DE SIQUEIRA CAMPOS
ARAÚJO  – Não, na re a li da de não é pro je to novo. Da -
rei um exem plo: a Pe tro flex, em Per nam bu co, pro cu -
ra-nos, e o que ela quer? Ela gas ta 500.000m³ de gás
para aque cer cal de i ra. Pos so mu i to bem co lo car uma
ter me lé tri ca lá de 100MW, ge rar ener gia elé tri ca e uti -
li zar 1 mi lhão de me tros cú bi cos de gás. Os 500 dela
vão me ge rar, pelo me nos, uma ren ta bi li da de de 50%
a mais, com o mes mo gás que ele aque ce, ele gera
ener gia elé tri ca, com ren ta bi li da de mu i to ele va da.



Há pro je tos como esse que está sen do de sen -
vol vi do na Ba hia em que a ren ta bi li da de é de 27% e
vai para 82%.

O SR. PAULO SOUTO – Que pro je to é esse?
O SR. MOZART DE SIQUEIRA CAMPOS

ARAÚJO É um pro je to den tro da pró pria re fi na ria da
Ter mo ba hia.

O SR. PAULO SOUTO – A Fa fen tam bém.

O SR. MOZART DE SIQUEIRA CAMPOS
ARAÚJO – Exa to, a Fa fen tam bém está fa zen do um
pro je to den tro des sa li nha. Então, é essa a al ter na ti va. 
Fi nal men te, eu gos ta ria de fa lar da ques tão de Pe dra
do Ca va lo, que é um pro je to que me re ce ser es tu da do 
pe los seus múl ti plos usos: é uma bar ra gem que con -
tro la a che ia, que for ne ce água e que pode ge rar
ener gia.

O SR. PAULO SOUTO – Os ou tros dois já es tão
fun ci o nan do.

O SR. MOZART DE SIQUEIRA CAMPOS
ARAÚJO – Sim, os ou tros já es tão fun ci o nan do, o
pro ble ma é quan do ge rar ener gia elé tri ca, vai ter que
se de fi nir bem para não ha ver con fli to des ses usos.
Tem, às ve zes, que ter vo lu me de es pe ra para po der
con tro lar a che ia, tem que sol tar água para po der ge -
rar, e não pode sol tar de ma is, se não o lago seca.

Então, é um pro je to com ple xo, mas, como dis se
V. Exª – tal vez o De pu ta do José Car los Ale lu ia – es ti -
ves se fora, essa bar ra gem não é mais nos sa, essa
bar ra gem ago ra é da Ele tro brás. É a mes ma co i sa, se
nos for dada a op ção de cons tru ir a usi na, gos ta ría -
mos de es tu dar o pro je to, não tem pro ble ma, a Ele tro -
brás con ti nua com a bar ra gem, como a Ce mig, lá,
ope ra Três Ma ri as, a bar ra gem é da União e ela é
dona das má qui nas. Para nós, é mais uma al ter na ti va, 
e, even tu al men te, de pen de no va men te de au to ri za -
ções or ça men tá ri as.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Antô nio Cam bra ia) – Mu i -
to obri ga do, Dr. Mo zart de Si que i ra Cam pos de Ara ú -
jo...

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – Fi cou uma
per gun ta sem res pos ta.

O SR. PRESIDENTE (Antô nio Cam bra ia) –
Com a pa la vra o De pu ta do José Car los Ale lu ia.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – A per gun ta é 
cha ta, por isso o Pre si den te, con ve ni en te men te, es -
que ceu.

O SR. MOZART DE SIQUEIRA CAMPOS
ARAÚJO – Não...

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – Qu an do fi -
cou cla ro que o ra ci o na men to não era mas pro ba bi lís -
ti co e sim de ter mi nís ti co? Se gun do: o fato de ter atra -
sa do três me ses a de ci são, nas mi nhas con tas – mar -
ço, abril e maio – au men tou em 30% o ra ci o na men to
mes mo? São duas in for ma ções im por tan tes para a
so ci e da de.

O SR. MOZART DE SIQUEIRA CAMPOS
ARAÚJO  – Cla ro.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – Por que o
Go ver no tem que apren der a de ci dir li ge i ro. Fiz um
dis cur so pa té ti co, di zen do que era es cra vo do que sa -
bia, e um ou dois dias de po is saiu o mi nis té rio do ra ci -
o na men to. Ago ra, que ro sa ber isso mes mo, é ver da -
de o que es tou pen san do ou es tou re don da men te er -
ra do e só des co bri ram que ha ve ria ra ci o na men to em
maio?

O SR. MOZART DE SIQUEIRA CAMPOS
ARAÚJO – Tal vez seja uma per gun ta mais de li ca da.
Cos tu mo ser mu i to fran co ao res pon der per gun tas
de li ca das por ser pes soa do se tor elé tri co.

O SR. PAULO SOUTO – Qu e ro ape nas sa ber
dis so, para que o se nhor não fi que cons tran gi do, por -
que foi dito que o pri me i ro ofí cio que tra ta va do as sun -
to foi re ce bi do no dia 12 de mar ço.

O SR. MOZART DE SIQUEIRA CAMPOS
ARAÚJO – É ver da de. Di rei exa ta men te o que ocor -
reu. 

A si tu a ção no dia 03 de ja ne i ro não era con for tá -
vel, mas mais do que con for tá vel. No caso da Chesf,
es tá va mos com o re ser va tó rio com 43%. Ha via cho vi -
do 96% da mé dia de lon go ter mo em no vem bro e
112% em de zem bro. Pre ci sá va mos che gar a ape nas
50% do re ser va tó rio. Então o que ocor reu? Pa ra ram
as chu vas em ja ne i ro. 

É im por tan te di zer que, ape sar de não ter mos
mais essa atri bu i ção, por uma ques tão pes so al de for -
ma ção e de res pon sa bi li da de, acom pa nha mos a
ques tão di u tur na men te. Então, no fi nal de ja ne i ro, a
re pre sen ta ção dos ge ra do res no ONS, ór gão res pon -
sá vel por esse as sun to, por meio de nos sos re pre sen -
tan tes do Con se lho de Admi nis tra ção, su ge riu fos se
con tra ta do um es tu do. No ano pas sa do, o mes mo
ocor reu. No mês de ja ne i ro as chu vas não pa ra ram,
mas, even tu al men te, em fe ve re i ro não cho veu. No en -
tan to, cho veu em mar ço e não ti ve mos pro ble mas.

É na tu ral e nor mal ha ver, du ran te o pe río do úmi -
do, o que de no mi na mos ve ra ni co: uns quin ze ou vin te
dias em que pára de cho ver. O pro ble ma é que pa rou
de cho ver du ran te trin ta dias. Por isso o ONS con tra -



tou um ór gão na ci o nal de me te o ro lo gia para que fi -
zes se um es tu do com as pre vi sões. 

Fui in for ma do que, de acor do com as pre vi sões
re ce bi das pelo ór gão, o pe río do chu vo so se ria um pe -
río do nor mal.

O SR. FERNANDO GABEIRA – Fi ze ram es tu -
dos?

O SR. MOZART DE SIQUEIRA CAMPOS
ARAÚJO – Não, por que hou ve uma pa ra da. Cho veu
96% da mé dia de lon go ter mo em no vem bro – es tou
fa lan do do São Fran cis co, pode ser que, em todo o
Bra sil os nú me ros se jam di fe ren tes – e 112% em de -
zem bro. Por isso, na mé dia de lon go ter mo de ja ne i ro
apa re ce ain da 71%, por que é fru to in clu si ve de al gu -
mas chu vas que ca í ram no fi nal de de zem bro de
2000. 

Fi ca mos pre o cu pa dos. Então, foi fe i ta uma pri -
me i ra ava li a ção e a in for ma ção que re ce be mos dos
nos sos Con se lhe i ros da Ge ra ção no ONS foi que se
tra ta va de um ve ra ni co. Mas a que da con ti nu ou.
Embo ra aque la mé dia que apre sen ta mos fos se de
71%, no fi nal de ja ne i ro, já es ta va em 49% da MLT, ou
seja, era de 71% por que ví nha mos com uma mé dia
mu i to ele va da no iní cio de ja ne i ro. 

No fi nal de fe ve re i ro, para nós acen deu a luz
ama re la. Mais uma vez o Con se lho de Admi nis tra ção
do ONS se re u niu e ela bo ra ram uma car ta da ta da.
Veio en tão o Car na val, lem bro-me bem dis so, e, na
se ma na pos te ri or, o ONS in for mou que, para não ha -
ver ra ci o na men to, pre ci sa vam de chu vas que su pe -
ras sem em 100% a mé dia de lon go ter mo. 

A si tu a ção não mu dou. Con se qüen te men te, du -
ran te o mês de mar ço, ini ci ou-se um es tu do para de fi -
nir re gras para o ra ci o na men to. Como ge ra do res, tí -
nha mos uma opi nião mu i to cla ra so bre a ne ces si da de 
de se fa zer um ra ci o na men to. Entre tan to ha via opi -
niões di ver gen tes de téc ni cos, o que é na tu ral. Para
de fi nir o per cen tu al, ain da fal ta va o mês de abril – o
mês de mar ço não ha via se en cer ra do. Pela pró pria
ca rac te rís ti ca que te mos como ge ra do res, agi mos an -
te ci pa da men te. Obvi a men te o ONS é um ór gão que
tem con se lhe i ro da ge ra ção, da dis tri bu i ção, da trans -
mis são. Mes mo as sim, no dia 12 de mar ço, nes sa
data – essa car ta do dia 12 de mar ço, re ce bi dia 19 de
mar ço no meu e-mail, a par tir daí, di ver sas dis cus -
sões ocor re ram no se tor elé tri co. Nos sa opi nião che -
gou a tal pon to que... Na pri me i ra quin ze na de abril,
quan do a si tu a ção hi dro ló gi ca não ha via mu da do, a
agên cia na ci o nal par tiu para um pla no de ra ci o na li za -
ção. Obvi a men te não cabe aqui ques ti o nar. Com re la -
ção a essa vi são, apre sen ta mos nos sa opi nião de

em pre sa e de agên cia. Infe liz men te, o pe río do con so -
li dou-se e não cho veu mais. O ra ci o na men to só co -
me çou no dia 1º de ju nho. Essa é a ver da de dos fa tos.

Nós, como agen tes, pe ran te o ONS, po si ci o na -
mo-nos ain da em abril. O ONS, jun ta men te com a
Ane el, pre pa rou as ava li a ções e su ge riu o ra ci o na -
men to du ran te o mês de abril. Pri me i ro, foi ado ta do
um pla no de ra ci o na li za ção e, ape nas em ju nho, par -
tiu-se para o pla no de ra ci o na men to.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – V. Exª não
res pon deu à per gun ta com re la ção à ne ces si da de de
in clu são do Pará e Ma ra nhão. Por que de mo rar tan to?

O SR. MOZART DE SIQUEIRA CAMPOS
ARAÚJO – Com re la ção a isso, não há ne ces si da de
de in clu ir o Pará ain da este mês de ju nho. Por quê?
Por uma me di da ope ra ti va, nós... Qu an do falo nós é o
se tor hi dre lé tri co, o ONS, a Ele tro nor te... Na ver da de,
a Ele tro nor te fez uma in du ção no re ser va tó rio de Tu -
cu ruí, que foi ele va do até a quo ta de 108%. Como ele
está com essa cota, du ran te este mês, deve ha ver
equi lí brio en tre a água que che ga e a que sai. Não de -
i xa de ha ver ver ti men to este mês. Ain da há uma fol ga
de 8%, que deve ser usa da até o dia 15 de ju lho. O
ONS está fa zen do uma pro pos ta, no va men te, para
que se faça ra ci o na men to no Nor te, até por que não
há água su fi ci en te em Ser ra da Mesa, ou seja, a bar -
ra gem prin ci pal do Rio To can tins, que re gu la ri za 54%
do rio, está ape nas com 30% do seu vo lu me, por que a 
seca do São Fran cis co é igual no Alto To can tins. A su -
ges tão es tu da da é o ra ci o na men to a par tir de 15 de
ju lho, tam bém de 20%.

O SR. PAULO SOUTO – Para man ter o quê,
esse flu xo?

O SR. MOZART DE SIQUEIRA CAMPOS
ARAÚJO – Não. Esse ra ci o na men to... A bar ra gem do
Tu cu ruí é pe que na. As pes so as pen sam que ela é
gran de, mas é pe que na. Então, a ve lo ci da de com que
a água es va zia é enor me, tan to que, em ou tu bro, nos
pe río dos de 18 e 30 ho ras, que cha ma mos de pe río do 
de pico, o Nor des te e o Su des te de ve rão so cor rer o
Nor te, por que, anu al men te, ocor re des sa for ma, ou
seja...

O SR. PAULO SOUTO – Que pe río do?

O SR. MOZART DE SIQUEIRA CAMPOS
ARAÚJO – Ou tu bro e no vem bro. De ve mos so cor rer
du ran te es sas ho ras, por que há uma que da rá pi da,
pois o re ser va tó rio é pe que no e as má qui nas não têm
po tên cia. Então, re al men te, é ne ces sá rio ra ci o nar o
Nor te para que a que da seja em me nor ve lo ci da de e a 
tro ca de ener gia, que, na tu ral men te, ocor re anu al -



men te, seja fe i ta sem ma i o res pro ble mas no fi nal do
pe río do de seca.

O SR. PAULO SOUTO – Só para es cla re cer, é
des se ra ci o na men to que de pen de a ma nu ten ção dos
ní ve is de ener gia que es tão sen do trans por ta dos para 
o Nor des te?

O SR. MOZART DE SIQUEIRA CAMPOS
ARAÚJO – Com cer te za, por que é o se guin te: a par tir 
de um de ter mi na do mo men to, as má qui nas do Tu cu -
ruí vão per den do po tên cia por que a al tu ra vai ca in do.
Por exem plo, hoje tra ze mos 1.300 me ga watts, mas,
da qui a 60 dias, não tra re mos. Se não hou ver ra ci o na -
men to, não ha ve rá po tên cia lá dis po ní vel para isso.

O que sig ni fi ca o prin cí pio da eqüi da de? Em
1996, 1997, quan do se pre ci sou en cher Ser ra da
Mesa, o Nor des te ex por tou 300 me ga watts para so -
cor rer o Nor te du ran te qua se todo o ano. Estou di zen -
do isso por que, na épo ca, ha via a ques tão, do pon to
de vis ta fi nan ce i ro en vol vi do, que, mes mo man dan do
ener gia, tí nha mos que pa gar por que, em bo ra hou -
ves se mais água lá, pre ci sou-se en cher Ser ra da
Mesa. Não che ga va água em Tu cu ruí e tí nha mos que
man dar ener gia, ou seja, o sis te ma é so li dá rio. Qu an -
do falo em eqüi da de, às ve zes, ob vi a men te, é di fí cil
quem está no Nor te, com o lago che io, que rer fa zer
ra ci o na men to, mas há so li da ri e da de...

O SR. PAULO SOUTO – ... fe de ra ti vo, que é um
ne gó cio tão di fí cil.

O SR. MOZART DE SIQUEIRA CAMPOS
ARAÚJO – É ver da de. Se na dor, des cul pe-me, mas
não so mos mu i to uma Fe de ra ção. Nos Esta dos, a au -
to no mia é pe que na.

Aten di ao es pe ra do, De pu ta do, ou ha ve ria al -
gum ou tro es cla re ci men to?

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – Con ti nuo
achan do que essa in du ção de ve ria ser pre ser va da. O
ra ci o na men to de ve ria ter co me ça do an tes.

O SR. MOZART DE SIQUEIRA CAMPOS
ARAÚJO – Aí eu devo di zer o se guin te: como sai da
ba cia do São Fran cis co, te nho de con fi ar nos es tu dos
da ONS que es tão di zen do que se pre ci sa de 20%.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – Mas an tes...

O SR. MOZART DE SIQUEIRA CAMPOS
ARAÚJO – Ele está di zen do que é em ju lho. Ele dis se 
que dá, sem pro ble ma. Essa é a pro pos ta da ONS.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA  – Está per den -
do po tên cia, o se nhor aca bou de di zer que está per -
den do po tên cia e se po de ria es tar, no mí ni mo, fa zen -
do uma co i sa vo lun tá ria no Nor te...

O SR. MOZART DE SIQUEIRA CAMPOS
ARAÚJO  – O que ocor re é que, se eles ra ci o na rem lá
nes te mo men to, não po de mos tra zer mais do que
1300 me ga watts.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – Não po de -
mos tra zer, mas man te mos a so bre le va ção no re ser -
va tó rio.

O SR. MOZART DE SIQUEIRA CAMPOS
ARAÚJO  – Ah, sim, com cer te za. Isso é ver da de.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – Man te mos o
ren di men to da...

O SR. MOZART DE SIQUEIRA CAMPOS
ARAÚJO  – Po de mos tra zer de po is, não é?

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – Cla ro. Não
es tou que ren do ago ra, mas, de po is, evi den te men te...
Mais uma vez, o Go ver no está pa re cen do aque las
me ni nas que fi cam grá vi das e só di zem ao pai quan do 
a bar ri ga cres ce.

O SR. PRESIDENTE(Antô nio Cam bra ia) – Obri -
ga do, Dr. Mo zart. Com a pa la vra o Dr. Ló cio.

O SR. AIRSON BEZERRA LÓCIO – Sr. Pre si -
den te, Sr. Re la tor, pa re ce-me que o pro ble ma do Vale
do São Fran cis co, e aqui de fen do a Co de vasf e os ir ri -
gan tes, não é ape nas de ener gia. Aliás, a ener gia en -
tra numa pe que na es ca la, por que a par ti ci pa ção da
ener gia em ir ri ga ção é in sig ni fi can te em ter mos de
con su mo ge ral da re gião – con for me os se nho res vi -
ram na ex po si ção, em tor no de 1% do con su mo do
Nor des te para áre as ir ri ga das, áre as de uma im por -
tân cia mu i to gran de.

Vejo aqui tam bém um seg men to vol ta do qua se
que ex clu si va men te para a ge ra ção de ener gia, como
se isso fos se o úni co pro ble ma. O Vale do São Fran -
cis co não pode pen sar só em ener gia. Não adi an ta
pen sar que se fará só a eó li ca, algo tão pe que no que
não al te ra nada. Se pas sar para ter me lé tri ca, aí vi rão
pre ço de gás, ICM não sei de quê, um cus to ele va dís -
si mo, quan do um país como este tem toda a pro ba bi li -
da de de con ti nu ar fa zen do ge ra ção de ener gia hi -
dráu li ca.

Esti ve ven do uma re por ta gem so bre a Su í ça,
em que se apro ve i ta to das as que das d’água, mí ni -
mas que se jam, em ge ra ção de ener gia, que se com -
ple ta com a ener gia com pra da da Fran ça. Ve mos, em
toda essa re gião, um ca u dal por meio de que pode-se
fa zer ener gia, tan to no Vale do São Fran cis co, como
em to dos os seus aflu en tes, e pen sa-se ape nas em
gas tar mi lhões em ge ra ção de ener gia ter me lé tri ca,
aban do nan do-se to tal men te o pro ble ma eco nô mi co
que de fen de mos para uma re gião: au men tar a ca pa -



ci da de hí dri ca do rio, fa zer trans por te. A ener gia pas -
sa a ser até um sub pro du to por que to das es sas bar ra -
gens ge ram ener gia e es tão sen do trans por ta dos aí
600, 1300, e, com es sas bar ra gens só na cara do rio,
vai-se au men tar para 1870, quan do se está im por tan -
do, no má xi mo, do Nor te, 1300. Nos tri bu tá ri os, ape -
nas o in ven ta ri a do dá 627 mil me ga watts.

Va mos con ti nu ar só pen san do em ener gia? E o
pro ble ma da água? E o pro ble ma do trans por te? Hoje 
nos so pro ble ma é água. Se for fe i ta uma eco no mia de
ener gia mu i to gran de em So bra di nho para não ge rar
ener gia, ou não gas tar, ou não che gar no “mor to” de -
les, vai fal tar água nos pe rí me tros ir ri ga dos. Então, há
um pro ble ma que é mu i to sé rio, cha ma do água. Po de -
mos até ul tra pas sar o con su mo de ener gia e bri gar
com o Go ver no para não cor tá-la, mas a água não
tem je i to.

Te nho de au men tar a ca pa ci da de hí dri ca do rio
São Fran cis co. Que rio in te gra ção é esse, sem água?
Por que não fa zer as bar ra gens as so ci a das à ini ci a ti -
va pri va da? O Go ver no faz o cor po da bar ra gem e,
de po is de uma li ci ta ção, a ini ci a ti va pri va da fará as
má qui nas ge ra do ras, fará tudo, in je ta rá essa ener gia
e a ven de rá do ou tro lado. Te mos, por exem plo, a
ener gia de bi o mas sa, de ba ga ço de cana, com to das
es sas usi nas. São ati vi da des em pre sa ri a is de peso,
for tes. Até on tem, nin guém que ria se quer sa ber qual
era a ener gia que es ta va sen do pro du zi da. Nin guém
que ria com prar nem por dez pães. Hoje, é im por tan te. 
Está-se pre ci san do da ener gia. Essa vi são úni ca de
ser so men te o pro ble ma de ener gia é hoje, mas o pro -
ble ma ge ral é para a vida toda. É isso que a Co de vasf
tem de fen di do. Re vi ta li zar o Rio São Fran cis co, au -
men tar a sua ca pa ci da de hí dri ca e aca bar com as
che i as que ma tam mu i tas pes so as. Irá ge rar ener gia
e dará trans por te. 

Há al gu mas per gun tas di fi cí li mas. O con su mo
va ria de acor do com o pro je to. De pen de rá dos equi -
pa men tos, se há ou não gra vi da de. De pen de rá mu i to
des se con su mo. Não sei se o con su mo é de ener gia
ou de di nhe i ro. De pen de do tipo de cul tu ra. Se for de
man ga, será um tipo; se for de uva, será ou tro. Ago ra,
se é em cus to, pos so di zer que para a cul tu ra de uva,
a ener gia en tra com 2%, 3%, no má xi mo. É o cus to fi -
nan ce i ro no cus to ge ral. A mão-de-obra par ti ci pa com 
qua se 30%, os pro du tos, etc. Para a cul tu ra de mi lho,
o cus to vai para 30%, 35% – é esse o cus to da ener -
gia para a cul tu ra de mi lho. Re co men da-se, en tão,
não plan tar mi lho.

Em uma cri se como essa, de fal ta de ener gia, se 
ti ver de eco no mi zar, con ti nuo de fen den do que se jam

sa cri fi ca das as cul tu ras de ci clo cur to: as de mi lho, de
fe i jão, de me lan cia e de me lão. Que se pre ser ve a fru -
ti cul tu ra, por que, para essa ser re cu pe ra da, é di fi cí li -
mo. O País per de rá mi lhões e mi lhões em ren da, em
em pre go, em mi sé ria. Será pre ci so le var os car -
ros-pipa e as ces tas bá si cas aos pro je tos de ir ri ga -
ção, o que se ria mu i to tris te.

Não pos so pen sar aqui nes sa li nha de ge rar
ener gia. Só pen sa mos em ge rar ener gia. Qu an do se
vai pen sar em ter mo e lé tri ca, se rão ne ces sá ri os dois,
três anos. As bar ra gens da qui, tal vez, le vem mais
tem po, mas elas têm por ob je ti vo o de sen vol vi men to,
o cres ci men to e a sus ten ta bi li da de de uma re gião, e
não so men te essa par te de ge ra ção de ener gia.

Estou com dois pro ble mas: a ener gia e a água,
mas o caso da água me pa re ce ser mais gra ve. Te mos 
as águas das sub-ba ci as. Há es tu dos no sen ti do de
que é pos sí vel des fa zer. So bre as águas do Rio Pa ra -
na í ba – acre di to que seja o Pa ra na í ba mes mo, ali,
pró xi mo a Pa ra ca tu, em cin co que das, com mais de
200 me tros de al tu ra, du ran te o pico, em cas ca ta, du -
ran te a no i te, na hora do pico – gera ener gia su fi ci en te 
para man ter. Lem bro-me do Se na dor Wal deck Orné -
las, que de fen de essa na ve ga ção. O Esta do da Ba hia, 
jun ta men te com a Co de vasf, está fa zen do es tu dos,
por que é im por tan tís si ma a na ve ga ção. É o de sen vol -
vi men to do Oes te da Ba hia. É a in ter li ga ção com o Pi -
a uí, a par tir de fer ro via. Há, en tão, uma pos si bi li da de
de de sen vol vi men to.

Nes sa cri se é as sim mes mo. É como ocor re com 
o pro ble ma da seca. Esta mos em uma emer gên cia.
Não adi an ta pen sar em ou tras sa í das. É car ro-pipa, é
ces ta bá si ca, etc.

O po si ci o na men to da Co de vasf é du pli car a me -
ren da es co lar, sus pen der fé ri as du ran te o pe río do e
sus ten tar a me ni na da para que não te nham pro ble -
mas de re tar da men to por fal ta de ali men to. Isso é o
prin ci pal. Daí, já po dem até es ca par, chu pan do imbu
ver de e tal. Mas a po pu la ção in fan til, que fre qüen ta a
es co la, tem de ser pre ser va da para o fu tu ro des se tra -
ba lho que que re mos fa zer, que são as bar ra gens para 
a ge ra ção de ener gia e para o au men to da pro du ção
de água.

Não sei se res pon di às per gun tas, por que me fo -
ram fe i tas de uma for ma ge ral. So bre Três Ma ri as, ela
foi fe i ta pela Co de vasf. Pa u lo Afon so foi ini ci a da pela
Co de vasf. Na épo ca, por uma co mis são. De po is, re al -
men te, foi cri a da a Com pa nhia. Mas a bar ra gem de
Três Ma ri as con ti nua sen do a de Três Ma ri as, con ti -
nua da Co de vasf. Há um acor do para se pa gar trans -



por te. Até ou tro dia, a Co de vasf pa ga va as bal sas
para atra ves sar os que fo ram iso la dos.

Hoje, a Ce mig, pelo me nos, paga isso.

Ter mo e lé tri ca, não acre di to. A não ser como
com ple men ta ção, prin ci pal men te em um País que
tem mu i ta água.

Trans po si ção, que foi a per gun ta, den tro do pla -
no da Co de vasf, se pode le var água para ou tros es ta -
dos e não tem ou tra so lu ção em ter mos de semi-ári -
do, onde o sub so lo é cris ta li no, e ele tem que fi car
cons ci en te dis so, se não vai fi car o car ro-pipa a vida
toda sem le var essa água do São Fran cis co.

Pri me i ro, au men ta a ca pa ci da de hí dri ca do São
Fran cis co. São 29 apro ve i ta men tos in ven ta ri a dos
pela Ele tro brás.

Prin ci pa is, na ca lha – se gun do o que foi per gun -
ta do: Pom peu, For mo so, São Ro mão, Ja nuá ria, Ba -
na ne i ra e Pa ra tin ga, na Ba hia. O res to tudo... E vai ge -
rar ener gia de 1.870. Os tri bu tá ri os, ren der mu i to
mais.

Não sei se de i xei de res pon der a al guém que
que i ra fa zer al gu ma per gun ta. 

O SR. PRESIDENTE (Antô nio Cam bra ia) – Mu i -
to obri ga do, Dou tor.

O SR. AIRSON BEZERRA LÓCIO – Então,
pode fa zer a trans po si ção des de que haja água.

O SR. PRESIDENTE (Antô nio Canm bra ia) –
Mu i to obri ga do, Dr. Ló cio. Vou pe dir li cen ça ao Dr. Fer -
nan do para con du zir, aqui, de uma for ma prá ti ca, por -
que den tro de 10 mi nu tos o Dr. Mo zart pre ci sa ir para
o ae ro por to. Ele tem com pro mis so ama nhã de ma -
nhã, em Re ci fe, e em se gui da, na Ba hia. 

Então, há três De pu ta dos ins cri tos: De pu ta do
Fer nan do Ga be i ra, De pu ta do Jor ge Khoury e De pu -
ta do Sér gio No va is.

So li ci to que fa çam as per gun tas que se rão di ri -
gi das ao Dr. Mo zart, di re ta men te a per gun ta, e de po is 
re tor na rá a pa la vra a es tes De pu ta dos para pros se -
gui rem nos seus ques ti o na men tos com os de ma is ex -
po si to res. 

Pas so a pa la vra ao De pu ta do Fer nan do Ga be i ra 
para uma per gun ta di re ta ao Dr. Mo zart. 

O SR. FERNANDO GABEIRA  – Bem, que ro ser 
rá pi do. Não de se jo fa zer com que o se nhor per ca o
seu avião. Vou ser rá pi do. O mais rá pi do pos sí vel.

Eu ti nha três per gun tas, mas quan do o se nhor
fez as ob ser va ções so bre a chu va, ocor reu-me tam -
bém fa zer uma ob ser va ção so bre essa res pos ta.

Não é con tra di tó rio um País que de pen da ba si -
ca men te de uma ma triz hi dráu li ca, da hi dro e lé tri ca,
não ter um bom sis te ma de pre vi são de chu va?

O pro fes sor Aziz Sa i ber fez essa de cla ra ção. O
Bra sil não é um dos oito pa í ses do mun do mais ca pa -
ci ta dos a pre ver chu va, e o Go ver no ja ma is se in te res -
sou por esse as sun to. Inclu si ve, não se in te res sa em
ou vir os es pe ci a lis tas que exis tem na uni ver si da de,
se gun do o pro fes sor. Então, há uma con tra di ção
gran de. Nós de pen de mos da ener gia dos rios e não
fa ze mos uma pre vi são ade qua da de chu vas.

Em ja ne i ro, se ti vés se mos uma boa pre vi são,
tal vez pu dés se mos ver que aqui lo era uma apa rên cia
e que es sen ci al men te iria fal tar água.

Essa ques tão pre ci sa mos de sen vol ver, no Bra -
sil. Se nós de pen de mos da ener gia hi dráu li ca, te mos
que de sen vol ver uma gran de ca pa ci da de de vi são
me te o ro ló gi ca den tro dos li mi tes hu ma nos pos sí ve is,
é cla ro! Mas pre ci sa mos de sen vol ver.

As três per gun tas que eu que ria fa zer são de or -
dem na ci o nal, mas en vol vem a sua área.

A pri me i ra de las é so bre a ques tão que está em
jogo aqui: o alu mí nio, as in dús tri as ele tro in ten si vas.
Qual é a di fe ren ça da ta ri fa que um pro du tor de alu mí -
nio paga da que nós pa ga mos, se fôs se mos con su mi -
do res no Nor des te?

Se gun do: na sua área, qual a par te da pro du ção 
de alu mí nio que é des ti na da à ex por ta ção? Por que
tive uma in for ma ção, pe los jor na is, de que 90 mil to -
ne la das são ex por ta das e 30 mil são con su mi das in -
ter na men te. Quer di zer que se está pro du zin do, na
sua área, por aca so, com ta ri fas mais ba i xas para a
ex por ta ção? Qual a di men são des se pro ble ma, para
po der mos ava li ar e to mar uma po si ção mais cla ra so -
bre esse tema?

A se gun da ques tão, tam bém ge ral, mas que
pode atin gir a sua área: as em pre sas dis tri bu i do ras,
am pa ra das no ane xo V do con tra to que têm com as
ge ra do ras, es tão re i vin di can do uma in de ni za ção de 4
bi lhões e 600 mi lhões. Pode ser até 5 bi lhões. Per gun -
to: isso vai atin gir a sua ge ra do ra, a sua em pre sa, a
em pre sa que o se nhor pre si de? O se nhor acha cor re -
to que haja esse guar da chu va para as dis tri bu i do ras
que con fron tam o Go ver no como con su mi do ras nes -
se caso, que não haja ne nhum guar da-chu va para os
mi lhões e mi lhões de con su mi do res que con fron tam
as dis tri bu i do ras, aí já como for ne ce do ras. Quer di zer, 
que his tó ria é essa? Te nho al guns re que ri men tos ten -
tan do avan çar nes se tema, mas a ques tão dos ele tro -
in ten si vos e a ques tão do Ane xo V des se con tra to in -
te res sam, es pe ci al men te nes se mo men to de cri se. 



A ter ce i ra ques tão que que ro co lo car para o se -
nhor, é que di ver gi mos – que ro di ver gir de mo cra ti ca -
men te – so bre o ca mi nho que o Go ver no está to man do 
nes se back up das hi dre lé tri cas. Em pri me i ro lu gar,
acho o se guin te: a ge ra ção com a bi o mas sa, se gun do
al guns cál cu los, nos pró xi mos dez anos, po dia-nos dar 
16 mil me ga watts. É uma ma triz so lar, por que, quan do
fa la mos bi o mas sa, es ta mos fa lan do de uma das mo -
da li da des de ener gia so lar. A co-ge ra ção com gás na -
tu ral po dia-nos dar, se gun do es ses cál cu los tam bém,
10 mil me ga watts. E a co-ge ra ção hoje – acho que a
au sên cia da sua men ção à co-ge ra ção pode ser en -
ten di da tam bém de uma ma ne i ra. Quer di zer, a co-ge -
ra ção vai trans for mar as gran des pro du to ras ape nas
em gran des pro du to ras, mas vai apre sen tar para o
Bra sil a pos si bi li da de de mu i ta gen te pro du zir ener gia
cada vez mais; e esse é o ca mi nho do fu tu ro.

O Bra sil, para ser com pe ti ti vo no fu tu ro, não
pode se es co rar numa gran de pro du to ra de ener gia;
ele vai ter mi lha res e mi lha res de pro du to res de ener -
gia, in clu si ve o su je i to que com pra o apa re lho so lar
para subs ti tu ir o chu ve i ro. Essa ge ra ção dis tri bu í da é
o fu tu ro, no meu en ten der, para o Bra sil se tor nar
com pe ti ti vo. 

Os se nho res es tão fa lan do de bar ra gens, mas
sa bem que a ONU tem uma co mis são es pe ci al para
es tu dar as bar ra gens. O re la tó rio que ela pu bli cou
nes se fi nal de ano foi de vas ta dor so bre as bar ra gens.
A ma i o ria das bar ra gens do mun do não atin giu os ob -
je ti vos que as pes so as pro pu se ram; as bar ra gens
pro du zem mi lhões e mi lhões de re fu gi a dos. Até no
Bra sil já te mos um mo vi men to de pes so as atin gi das
pe las bar ra gens.

Qu e ro di zer o se guin te: a apos ta no gás que o
Go ver no de ci diu e que já vi que está tudo en ca mi nha -
do para isso, pode ser mais um erro nes se pro ces so,
por que va mos pa gar o gás em dó lar, os equi pa men -
tos são di fí ce is, os ame ri ca nos en co men da ram, se
não me en ga no, 1.300, e isso vai de mo rar. Além dis -
so, vi ago ra os dois ca sos em que tra ba lhei com gás.
A usi na de gás Ca ri o ba II vai re ti rar 33 m³ do Rio Pi ra -
ci ca ba, que já tem me nos água do que a ONU re co -
men da para a re gião. E, além dis so, está abas te cen -
do São Pa u lo. São Pa u lo ain da rou ba 23 m³ por se -
gun do do Rio Pi ra ci ca ba, a ci da de de São Pa u lo.
Então ali é im pos sí vel fa zer Ca ri o ba II. Em San ta
Bran ca, no Vale do Pa ra í ba, você faz uma fo gue i ra, e
a fu ma ça fica pa ra da no ar. Então, os ale mães que -
rem cons tru ir, mas a po pu la ção está con tra. 

Vai acon te cer no Bra sil com al gu mas ter me lé tri -
cas, nas áre as mais es cla re ci das, o fe nô me no ame ri -

ca no com as nu cle a res, que cha ma mos de NIMBY,
not in my back yard, quer di zer, no meu quin tal, não.
A apos ta que o Go ver no está fa zen do, como a apos ta
Bel mon te, já fi ze mos uma ma ni fes ta ção mun di al,
cha ma va Ca ra raô, não cha ma va Bel mon te, à épo ca.
Quer di zer, são apos tas pro ble má ti cas não só do pon -
to de vis ta am bi en tal. 

A eó li ca, que foi men ci o na da aqui, está pro du -
zin do 12% da ener gia da Di na mar ca, 16% do nor te da 
Ale ma nha; ela cres ce a 25% por ano con tra qual quer
ou tra; o óleo cres ce 1,5% ao ano. Apos tar na eó li ca é
apos tar no Bill Ga tes con tra a IBM, é a mes ma co i sa.
A IBM era uma em pre sa gran de, po de ro sa, pe sa da; o
Bill Ga tes foi lá e, hoje, é mu i to su pe ri or. A IBM qua se
mor reu nes se pro ces so. 

Então fico pre o cu pa do com a com pe ti ti vi da de
do Bra sil no fu tu ro, so bre tu do ago ra que os ame ri ca -
nos, que são os nos sos ri va is em com pe ti ti vi da de, es -
tão en tran do no ca mi nho er ra do; se ria bom se en trás -
se mos no ca mi nho cer to, como os eu ro pe us es tão
en tran do. Essa é a mi nha po si ção.

O SR. PRESIDENTE  (Antô nio Cam bra ia) –
Com a pa la vra o De pu ta do Jor ge Khoury.

O SR. JORGE KHOURY – Vou mi li me trar uma
ques tão de tudo que foi dito aqui. Acho que fi cou cla ro
que as al ter na ti vas para a ener gia são vá ri as, o po -
ten ci al do País é mu i to gran de, ago ra fico na con di ção 
do Dr. Ló cio, de que na ver da de é a úni ca al ter na ti va
para man ter a fru ti cul tu ra da re gião é a água.

Então, Pre si den te Mo zart, o que que ria de i xar
ra pi da men te aqui é que as ex po si ções fe i tas pelo Dr.
Fer nan do, da Va lex port, e pelo Dr. Ló cio, da Co de -
vasf, são uma de mons tra ção ine quí vo ca de que os
pro je tos de ir ri ga ção mu da ram a face do semi-ári do
nor des ti no na Re gião do São Fran cis co. 

É uma al ter na ti va eco nô mi ca viá vel não em ní -
vel teó ri co, mas em ní vel real. Isso se cons ta ta e a su -
ges tão do De pu ta do de Ale lu ia de se vi si tar a re gião é
para não ter dú vi da do que es tou co lo can do aqui. O
vo lu me pro du zi do e o va lor des ta pro du ção já fo ram
ex pos tos. 

O ape lo que faço a V. Exª é que pro cu re, in for -
man do-se cada vez mais des se as pec to, bus car as al -
ter na ti vas pos sí ve is para evi tar que haja, com todo o
con tro le que se faça com re la ção a ques tão da água
para ener gia, um pre ju í zo para re gião sem ta ma nho,
por que se isso que es ta mos di zen do é pos sí vel hoje,
é um tra ba lho de mais de 30 anos. Não é uma co i sa
que se plan tou on tem e que está se co lhen do hoje.
Então a pró pria cre di bi li da de do se tor pe ran te o mer -
ca do na ci o nal e o mer ca do es tran ge i ro pode to tal -



men te ser li qui da da caso uma ca tás tro fe des sa ve nha 
a acon te cer na re gião, além do pro ble ma de ener gia
que, já não te mos mais dú vi das que já exis te. Acon te -
ce isso com re la ção a ir ri ga ção, não te mos dú vi das de 
que va mos pres tar um des ser vi ço ma i or ain da.

Um Mi nis tro pa u lis ta che gou a di zer que o Nor -
des te não pre ci sa va de nada, a não ser ir ri ga ção no
in te ri or e tu ris mo no li to ral. 

Com isso, nem mais a ir ri ga ção no in te ri or, e
olhe lá o tu ris mo no li to ral, por que sem ener gia vai ha -
ver pro ble ma sé rio lá.

Então esse ape lo ve e men te que faço a V. Sª.
Espe ro tam bém que o nos so Re la tor Pa u lo Sou to,
essa su ges tão do De pu ta do Sa la ti el de ir já an te ci -
pan do de ter mi na das po si ções, Sr. Pre si den te Cam -
bra ia, des ta Co mis são, a exem plo que V. Exª fez na
CPI do Ju di ciá rio, in clu si ve não es pe rou o re la tó rio fi -
nal, já com uma sé rie de ações fo ram to ma das em
tem po há bil, e só as sim cre io que po de re mos re ver ter 
essa ex pec ta ti va ne ga ti va, até por que se vi si tar a re -
gião, nes se mo men to, já po de mos sen tir o pâ ni co que 
está cri a do lá. Mu i tos dos co mer ci an tes da re gião es -
tão ten do dú vi da se de vem fa zer a sua com pra para o
se gun do se mes tre ou não; se o pro du tor vai ter con di -
ção de pa gar os com pro mis sos ou não vai. Os ban -
cos, os fi nan ci a men to fe i tos, quer di zer, du ran te o pe -
río do, as par ce las que ven cem na que le pe río do,
como vão ser ad mi nis tra das? Então re al men te é um
pro ble ma se ri ís si mo. E gos ta ría mos de sa ber da
sua... 

O De pu ta do Ale lu ia co lo cou com mu i ta pro pri e -
da de a sua sen si bi li da de, a sua com pe tên cia no tra to
das co i sas da Chesf na re gião, e não te mos dú vi das
que tan to a Va lex port, como a Co de vasf têm to dos os
da dos ne ces sá ri os para in for má-lo, para ins truí-lo e
que V. Sª pos sa, jun to a área com pe ten te do Go ver no, 
de mons trar que é im pos sí vel so li ci tar qual quer re du -
ção de água que ve nha pre ju di car as to ma das d’água
des sas áre as, da cul tu ra per ma nen te que a é a fru ti -
cul tu ra da re gião.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Cam bra ia) –

Com a pa la vra o De pu ta do Sér gio No va es.
O SR. SÉRGIO NOVAES – Qu e ría mos ver o

com por ta men to do Nor des te, por que qui nhen tos mi -
lhões em três anos me pa re cem mu i to aquém do que
es pe rá va mos. 

Ou tro pon to é que na fala de V. Sª é cons tan te a
afir ma ção de que esse mo de lo está com ple ta men te
equi vo ca do e que pre ci sa ría mos – e não te nho dú vi da 
de que esta Co mis são de ve ria dar uma gran de con tri -

bu i ção para o Bra sil, por que o Exe cu ti vo não fará isso
e con ti nu a rá er ran do e in sis tin do no erro pelo me nos
até o fi nal do Go ver no, por que não deve dar o bra ço a
tor cer nes te mo men to, vai que rer de fen der a con ti nu i -
da de dis so da qui para fren te – fa zer uma re vi são no
mo de lo, por que esse dado de V. Sª de que está ha -
ven do pro ble ma em li be rar 1.100 me tros cú bi cos por
se gun do em fun ção da cap ta ção nas ou tras bar ra -
gens é gra vís si mo. Te mos ener gia na re gião Nor te,
mas não po de mos usar por que não po de mos re du zir
a nos sa va zão. Toda a pro ble má ti ca apon ta que de ve -
ría mos re ver tudo isso, in clu si ve a ta ri fa. Re a jus tar ta -
ri fa com o va re jo nes se pa ta mar é uma lou cu ra in sus -
ten tá vel. Os ní ve is de ina dim plên cia no Ce a rá são
com ple ta men te ina ce i tá ve is, as pes so as des co nec -
tan do da rede por não ter ca pa ci da de de co nec tar, de
ter mais... .

Se es tão ad mi tin do 4,3% em no vem bro, é si nal
de que te mos que obri ga to ri a men te re ce ber a ener gia 
do Sul. O prin cí pio da re ci pro ci da de tem que ser tra -
ba lha do por to dos nós, por que não adi an ta e nes sa
dis cus são de ve mos tra ba lhar um pou co essa si tu a -
ção de al guns se to res da Ba hia e de Per nam bu co. Se
pen sar mos des ta for ma, está cor re to o Se na dor Ja -
der Bar ba lho quan do diz que não tem sen ti do li be rar a 
ener gia do Pará, por que Tu cu ruí está com uma si tu a -
ção po si ti va; não tem sen ti do o Ma ra nhão de i xar pas -
sar a li nha para o Ce a rá, que hoje está con su min do
toda a ener gia do Ce a rá, que já é de Tu cu ruí, para li -
vrar a Ba hia e Per nam bu co de uma si tu a ção mais di fí -
cil.

Por tan to, te mos que tra ba lhar bem essa ques -
tão, por que se cho ve no Sul e te mos ca pa ci da de de
re du zir o Su des te para 15%, po de mos de i xar o Nor -
des te com 25% ou 30%, e não re ce ber mos o que é
pos sí vel re ce ber na trans mis são.

Acre di to, pe los ba i xos ní ve is de con su mo, que
de ve ría mos ter esse tra ta men to di fe ren ci a do, e o go -
ver no não pode ter um tra ta men to equâ ni me para si -
tu a ções tão di fe ren ci a das. 

Por fim, a trans po si ção do São Fran cis co. Vejo
que foi uma pro mes sa ele i to ral. Qu an do o can di da to
de opo si ção di zia que iria es tu dar a trans po si ção do
São Fran cis co caiu um mun do no Nor des te. Esta vam
con tra a trans po si ção que iria li vrar o ce a ren se, o pa -
ra i ba no da seca, e Fer nan do Hen ri que Car do so foi
cla ro e en fá ti co, jun ta men te com o Vice-Pre si den te
Mar co Ma ci el, de que a trans po si ção es ta ria ga ran ti -
da. É por isso que es ta mos vi ven do uma si tu a ção de
tan to des cré di to.



Ontem, no mo men to ele i to ral, hou ve o si lên cio
ou a con cor dân cia com a trans po si ção e num mo -
men to pós-ele i to ral pre ci sa ría mos ter cu i da do com
essa ques tão.

Ora, se a Ba hia e Per nam bu co se ar vo ram de
ser do nos da água do São Fran cis co é como se al -
guém se ar vo ras se nes se mo men to em ser dono da
ener gia no Bra sil. Então o prin cí pio da so li da ri e da de
de um país tão di fe ren ci a do pre ci sa es tar aci ma de
nos sas di fe ren ças re gi o na is e po lí ti cas.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Cam bra ia) –
Antes de pas sar a pa la vra para os nos sos ex po si to res 
para as res pos tas e con si de ra ções fi na is, há uma
ques tão que gos ta ria de sub me ter aos Srs. Par la men -
ta res. Exis tem al guns re que ri men tos que se rão vo ta -
dos na pró xi ma re u nião, mas há um re que ri men to do
Se na dor Pa u lo Sou to, nos so Re la tor, que con vi da o
Dr. Afon so Hen ri ques Mo re i ra San tos para vir a esta
Co mis são já na pró xi ma se ma na, jun ta men te com o
Pre si den te da Pe tro bras e o Pre si den te da ANA. E
tam bém con vi da o Dr. Adil son de Oli ve i ra, do Insti tu to
de Eco no mia da Uni ver si da de Fe de ral do Rio de Ja -
ne i ro, para es tar aqui na pró xi ma se ma na, jun ta men te 
com os Pro fes so res que es ti ve ram aqui na nos sa pri -
me i ra au diên cia, e não pu de ram fa lar, até por que não
es ta va pre vis ta a fala de les. 

Sub me to aos Srs. Par la men ta res a apro va ção
des se re que ri men to es pe ci fi ca men te para que ope ra -
ci o na li ze mos uma só au diên cia. 

O SR. FERNANDO GABEIRA – São quan tas
au diên ci as pú bli cas?

O SR. PRESIDENTE (Antô nio Cam bra ia) – São
duas au diên ci as. 

Há con cor dân cia dos Srs. Par la men ta res?
O SR. – Enten di que não ha ve ria vo ta ção. A De -

pu ta da Rose de Fre i tas, que é vice-Lí der do Go ver no,
me pe diu que dis cu tis se qual quer con vo ca ção. 

O SR. PRESIDENTE (Antô nio Cam bra ia) –
Antes da sa í da, con ver sei com ela so bre esta ques -
tão, que se ria ape nas um re que ri men to que con vi da -
ria o Dr. Afon so Hen ri ques...

O SR. – Se V. Exª con cor dou com ela, sin to-me
ali vi a do por que ti nha dito a ela que...

O SR. FERNANDO GABEIRA  – Sr. Pre si den te,
te nho dois re que ri men tos que con si de ro ur gen tes
para na pró xi ma re u nião, um cha man do para fa lar da
ques tão dos ele tro in ten si vos e ou tro do Ane xo V.

O SR. PRESIDENTE (Antô nio Cam bra ia) – Vi
aqui, in clu si ve, um com o De pu ta do Sa la ti el Car va lho, 
que subs cre veu jun ta men te com...

O SR. FERNANDO GABEIRA – Esse é o ter ce i -
ro.

O SR. PRESIDENTE (Antô nio Cam bra ia) – É o
ter ce i ro, digo um de les.

Apro va do o re que ri men to.
Va mos ou vir os nos sos ex po si to res para res -

pos tas e con si de ra ções fi na is. 
Vou ini ci ar des ta vez pelo Dr. Fer nan do.
O SR. FERNANDO ALMEIDA – Na ver da de,

não hou ve ne nhu ma per gun ta es pe cí fi ca di re ci o na da
à ques tão da fru ti cul tu ra ir ri ga da, en tão vou só fa zer
uma con si de ra ção fi nal.

A prin ci pal é di zer que em anos an te ri o res, nes -
te mo men to, os em pre sá ri os es ta ri am re u ni dos com
al guns ban cos, como o BNDES e ou tros, fa zen do um
pla no de an te ci pa ção de in ves ti men tos para ab sor ver
mão-de-obra da seca. Tem sido as sim toda vez que a
seca afli ge a re gião, ou seja, a agri cul tu ra ir ri ga da
sem pre se fle xi bi li za, an te ci pa in ves ti men tos para se -
gu rar essa mão-de-obra da seca.

Não te nho dú vi das de que a ener gia para man -
ter um hec ta re ir ri ga do é me nor do que a ener gia para 
cri ar uma ces ta bá si ca. De for ma que é me lhor man ter 
a agri cul tu ra ir ri ga da do que au men tar a área de seca
com to dos os pre ju í zos que ela pode tra zer. 

Qu e ria fa zer jus ao De pu ta do Cle men ti no Co e -
lho por que não ouvi uma per gun ta dele res pon di da,
que foi a ques tão de Tu cu ruí, en de re ça da ao Pre si -
den te da Chesf, a ques tão do alu mí nio, ou seja, se de -
ve ria se re du zir já o con su mo de alu mí nio a 50% para
man ter o re ser va tó rio de Tu cu ruí e o de So bra di nho,
já que a ques tão vi tal para os ir ri gan tes é não só ener -
gia, mas vo lu me de água.

Se ria essa a con si de ra ção fi nal. Mais uma vez,
que ria agra de cer ao De pu ta do Sa la ti el Car va lho pela
pro po si ção, pelo re que ri men to en ca mi nha do, oxa lá
pu des se ser vo ta do hoje. Acre di ta mos que se ma na
que vem já se ria sa tis fa tó rio. 

Mais uma vez, agra de ço a con vo ca ção que foi
fe i ta.

O SR. PRESIDENTE (Antô nio Cam bra ia) –
Obri ga do, Dr. Fer nan do. 

Con ce do a pa la vra ao Dr. Ló cio para suas res -
pos tas e con si de ra ções fi na is.

O SR. AIRSON BEZERRA LÓSCIO  – Antes de
agra de cer, ape nas fa zer umas res sal vas. Qu an do se
fala nas ener gi as al ter na ti vas, não é que se ja mos
con tra a ener gia so lar por que sem pre vem fa zen do e
nes se semi-ári do não se con se gue ener gia den tro
das ca sas e dos pe que nos agri cul to res, aque les que



vi vem no que ro se ne, que i man do can de e i ro. Che ga -
mos lá com as pla cas e pro du zi mos al gu ma ener gia.
A ener gia eó li ca tudo bem, mas não po de mos des -
pre zar um pla no de de sen vol vi men to re gi o nal que im -
pli ca dar em pre go, ge rar ren da e re sol ver um pro ble -
ma eco nô mi co de for ma sus ten tá vel, com to dos
aque les cu i da dos que se tem com o meio am bi en te,
por que isso aí é uma par te que a Co de vasf tem pre za -
do mu i to. 

De for ma que não te mos mu i to a acres cen tar. E
é pena que a Co mis são seja de ener gia e ape nas
para re du zir es ses en car gos do pro ble ma ener gé ti co.
Gos ta ria que fos se mais am pla, por que o pro ble ma
ain da é do ho mem, ain da é do de sen vol vi men to re gi -
o nal. 

Estou de acor do com o De pu ta do Cle men ti no,
que não está pre sen te, que fa lou que é mu i to di fí cil re -
du zir uma po pu la ção que não tem co i sa al gu ma. O
que ve mos hoje é que a te le vi são es tam pa ape nas a
ques tão de São Pa u lo, Belo Ho ri zon te, Bra sí lia, quer
di zer, não en fo ca a si tu a ção de uma po pu la ção po bre. 
Às ve zes, diz: “Não, des li gue o chu ve i ro elé tri co!”
Quem é, na que le in te ri or, na que le ser tão, que tem
chu ve i ro elé tri co? Nun ca nem viu esse ne gó cio; não
sabe nem o que é. De for ma que é mu i to di fí cil fa zer
uma re du ção de 20% quan do o ci da dão tem dois pon -
ti nhos de luz. Re al men te, é uma si tu a ção mu i to di fí cil
a po si ção, como sem pre, do Nor des te. 

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te. 

O SR. PRESIDENTE (Antô nio Cam bra ia) – Mu i -
to obri ga do, Dr. Ló cio.

Com a pa la vra Dr. Mo zart, para suas res pos tas
e con si de ra ções fi na is. 

O SR. MOZART DE SIQUEIRA CAMPOS
ARAÚJO – De pu ta do Fer nan do Ga be i ra, com re la -
ção às ques tões de alu mí nio que V. Exª co lo cou, na
re a li da de, te mos 14% do nos so mer ca do di re to que
cha ma mos de con su mi do res ele tro in ten si vos. Qu e ro
di zer até que es ta mos em dis cus são com eles, nes te
mo men to, até para ver se con se gui mos, num pri me i ro 
mo men to, ver qual é o efe i to na pro du ção fi nal des ses 
pro du to res de alu mí nio, prin ci pal men te um de ori gem
ca na den se e que tam bém pro duz alu mí nio não sei se
para o mer ca do in ter no, qual é o per cen tu al de pro du -
ção. Mas, na re a li da de, es ses pro du to res, de uma
ma ne i ra ge ral, têm ta ri fas não di fe ren tes do res to.

O pro ble ma é o se guin te: a ta ri fa que a Chesf co -
mer ci a li za ener gia é tão ba ra ta que é ge ne ra li za da.
Nós não te mos ta ri fa di fe ren ci a da para dis tri bu i dor.
Re al men te, é a ta ri fa mais ba ra ta do mun do. Hoje,

ven de mos ener gia a US$18. Não há isso em lu gar ne -
nhum do mun do. 

O SR. PAULO SOUTO  – Só um mi nu to. Uma di -
fe ren ça que não há para os pro du to res de alu mí nio do 
Nor des te, aque las ta ri fas es pe ci a is...

O SR. MOZART DE SIQUEIRA CAMPOS
ARAÚJO – Não, não, não. Ta ri fa nos sa...

O SR. PAULO SOUTO  – Há a ta ri fa in dus tri al,
que ain da es tão di zen do que é ba ra ta, mas não...

O SR. MOZART DE SIQUEIRA CAMPOS
ARAÚJO  – Não, a ta ri fa que nós ven de mos para um
dis tri bu i dor é a mes ma que ven de mos para um con -
su mi dor de alu mí nio. 

No caso nos so – e eu apro ve i to a opor tu ni da de
para res pon der tam bém ao De pu ta do Sér gio No va es
–, a ta ri fa que es ta mos pra ti can do tem que ser re a li -
nha da por que não re mu ne ra – não es tou fa lan do na
ta ri fa re si den ci al, na ta ri fa fi nal – os nos sos ati vos,
ade qua da men te. Pre ci sa ha ver um re a li nha men to
des sas ta ri fas, como bem sa li en tou o De pu ta do José
Car los Ale lu ia nas suas co lo ca ções. O que pre ci sa -
mos é de uma re es tru tu ra ção ta ri fá ria, ou seja, pe gar
os seg men tos de dis tri bu i ção, de trans mis são e de
ge ra ção e re mu ne rá-los ade qua da men te. Essa re es -
tru tu ra ção ta ri fá ria tal vez seja uma das ques tões mais 
im por tan te a se rem tra ta das no nos so País nes te mo -
men to. 

Ao se co me çar a pri va ti za ção das dis tri bu i do ras
pela dis tri bu i ção, cri a ram-se con tra tos de lon go pra zo 
as so ci a dos a essa ta ri fas. Essas ta ri fas, in clu si ve, não 
es tão com pa tí ve is com al gu mas es tru tu ra ções ta ri fá -
ri as no mun do in te i ro. A pi râ mi de aqui está um pou co
in ver ti da. Ou seja, no mun do, de uma ma ne i ra ge ral, a 
ma i or par ce la da ta ri fa to tal é para pro du ção. Aqui
está in ver ti da, está na dis tri bu i ção. Então esse é um
pro ble ma sé rio. De qual quer for ma, a que isto está le -
van do? Na hora em que se faz esse in ver são, não se
re mu ne ra bem na pro du ção. Então há di fi cul da de de
ala van car in ves ti men tos de pro du ção. 

Com re la ção ao Ane xo V, vou me atre ver aqui di -
zer o se guin te: quem en ten de mais de ane xo, no Bra -
sil, se cha ma Chesf. O pro ble ma do Ane xo V foi le van -
ta do pela Chesf. E como eu fa zia par te do Coex, que
era o Co mi tê de Mer ca do Ata ca dis ta, exis te, apro va -
do na Assem bléia Ge ral do MAE, um acor do de mer -
ca do que pro te ge as ge ra do ras em um acor do com as 
dis tri bu i do ras. Esse acor do foi apro va do na Assem -
bléia Ge ral do MAE, por una ni mi da de, ten do for ça le -
gal. Não sei se V. Exªs sa bem dis so.

Le va mos isso no dia 10 de maio ao co nhe ci -
men to da Ane el. No dia 11 de maio fi ze mos uma ex -



po si ção para a Ane el, que con cor dou co nos co. Espe -
ra mos que es ses qua tro bi lhões de que o se nhor está
fa lan do, e é ver da de, não seja, por que não va mos nos 
con for mar com re la ção a isso. É uma ques tão, De pu -
ta do, do Ane xo V.

Os con tra tos ini ci a is são con tra tos pa drões e
têm um furo. Em fun ção des se furo, no mer ca do ata -
ca dis ta, as ge ra do ras e as dis tri bu i do ras fi ze ram um
acor do. As dis tri bu i do ras hoje es tão que ren do es que -
cer esse acor do. Esse acor do, além de ter sido fe i to,
foi sub me ti do à Assem bléia Ge ral do MAE e apro va do 
por una ni mi da de. Já co lo ca mos for mal men te isso
para a Câ ma ra de Ges tão da Cri se, por que é im pos sí -
vel que, com 6%, pos sa mos es tar trans fe rin do uma
mé dia de um bi lhão de re a is por mês para as dis tri bu i -
do ras. Isso é um ab sur do.

Estou di zen do isso de for ma ve e men te, co lo -
can do-me à dis po si ção para, de for ma de ta lha da, ex -
pli car a V. Exªs, por que, gra ças a Deus, co nhe ço isso
pro fun da men te não só como mem bro do mer ca do,
mas por que na Chesf fo mos nós quem le van ta mos
isso e le va mos à Asso ci a ção Bra si le i ra de Ge ra do res, 
que hoje tem tido tra ta ti vas, mas acre di to que isso
será re sol vi do, por que há uma cons ci en ti za ção mu i to
gran de do Dr. Ma u ro Asse, a Ane el tem pro fun do co -
nhe ci men to dis so, por que fi ze mos uma ex po si ção
para ela no dia 11 de maio, e sa be mos que o acor do
que foi fe i to é vá li do e nos pro te ge. Esse acor do diz
que quan do ti ver mos so bra de ener gia, con tra tu al,
não fí si ca, es sas so bras fi ca rão como cré di tos em
ener gia. E se, por al gum mo ti vo, não fo rem uti li za das
até o dia 31/12/2002, in de ni za re mos os dis tri bu i do res 
em qua tro re a is. Foi fe i to esse acor do que foi ace i to
pe los dis tri bu i do res.

Mu i tas ve zes te mos ou vi do re pre sen tan tes de
dis tri bu i do res fa la rem isso pu bli ca men te, di ze rem que 
são a fa vor de re gras, es que cen do-se de que há um
acor do apro va do por una ni mi da de no MAE que pro te -
ge isso.

Essa foi a con di ção para que os ge ra do res apro -
vas sem as re gras do mer ca do. Estou di zen do isso
por que fiz par te, di ria até que li de rei esse pro ces so de 
acor do den tro do Mer ca do Ata ca dis ta de Ener gia.

O SR. FERNANDO GABEIRA – Há um re que ri -
men to meu cha man do al guém da Câ ma ra para fa lar
so bre isso. Te nho vis to que as dis tri bu i do ras es tão
ame a çan do que brar se não re ce be rem isso.

O SR. MOZART DE SIQUEIRA CAMPOS
ARAÚJO – Não, elas não que bram, quem que bra so -
mos nós, elas não têm pro ble ma ne nhum.

O SR. FERNANDO GABEIRA – Tam bém acho
isso.

O SR. MOZART DE SIQUEIRA CAMPOS
ARAÚJO – As dis tri bu i do ras vão per der 20% da re du -
ção, nós tam bém va mos per der 20% da re du ção do
nos so con tra to. Ago ra, eles que rem per der 20% e re -
ce ber 100% de in de ni za ção.

O SR. – Sr. Pre si den te, eu que ria só di zer que as 
dis tri bu i do ras, se per dem, não é res pon sa bi li da de
nos sa. 

V. Sª co me çou a ex po si ção fa lan do da Lei de
Con ces sões. Fui Re la tor e au tor do Subs ti tu ti vo da
Lei de Con ces sões. A lei diz cla ra men te que os pro fis -
si o na is as su mem os ser vi ços por con ta e ris co e não
se pode atri bu ir a ou tras pes so as que não eles. 

O Có di go de De fe sa do Con su mi dor tam bém é
cla ro. As em pre sas dis tri bu i do ras são res pon sá ve is
pe ran te os con su mi do res. Por tan to, não po de mos
ago ra que rer co brir pre ju í zo de nin guém.

O SR. MOZART DE SIQUEIRA CAMPOS
ARAÚJO – De pu ta do, o pro ble ma é o se guin te: que -
ria co lo car a V. Exª com a cla re za que acho que tem.
Hou ve uma fa lha nos con tra tos ini ci a is que to dos as -
si na ram. Essa fa lha foi ob ser va da no mer ca do ata ca -
dis ta. Foi fe i to um acor do para cor ri gir essa fa lha. O
con tra to ini ci al é um con tra to pa drão...

O SR. FERNANDO GABEIRA – O acor do tem
peso le gal? É isso que eu per gun to, por que eles es tão 
am pa ra dos em uma base le gal. O acor do do MAE tem 
peso le gal?

O SR. MOZART DE SIQUEIRA CAMPOS
ARAÚJO – Cla ro, a ade são ao MAE, a lei que cri ou o
MAE diz que as em pre sas que ade rem ao MAE se
sub me tem às de ci sões da as sem bléia ge ral. É cla ro,
o mer ca do ata ca dis ta foi cri a do por uma lei. Então, na
hora em que a Assem bléia Ge ral do MAE toma, por
una ni mi da de, uma po si ção isso vale como re gra.
Ago ra, há es que ci men to em re la ção isso, por que há
jogo de ... Ago ra, isso não pode ser ad mi ti do. Não
pos so ad mi tir que uma em pre sa es ta tal trans fi ra,
como no caso da Chesf, 200 mi lhões de re a is por mês 
para as em pre sas pri va das. Isso vale para to dos os
ge ra do res hi dre lé tri cos. Nós fi ze mos um acor do.
Estou tran qüi lo por que sei que a Ane el tem co nhe ci -
men to dis so. Nós re gis tra mos isso via car ta. Essa si -
tu a ção de cri se gera es ses pro ble mas. Na re a li da de a
Advo ca cia-Ge ral da União está ava li an do isso. Espe -
ro que te nha mos uma so lu ção com pa tí vel, por que to -
dos es tão per den do com esse ra ci o na men to. Nós es -
ta mos per den do mu i to. O pre ju í zo pre vis to para uma
em pre sa como a Chesf po de rá che gar a R$500 mi -



lhões nes te ano. Assim, nós es ta mos per den do, to dos 
es tão per den do. Quem tra ba lha no sis te ma hi dre lé tri -
co sabe des se ris co das hi dre lé tri cas.

Esse as sun to do Ane xo V me de i xa um pou co
ner vo so. É a úni ca co i sa que me de i xa pre o cu pa do,
por que eu não ace i ta ria, de for ma ne nhu ma, esse
pre ju í zo. O se nhor fa lou de co-ge ra ção. O pro ble ma é
que pre ci sa mos de ins tru men tos le gis la ti vos, por que
so mos uma em pre sa es ta tal, para in ves tir mos não
so men te em co-ge ra ção. Qu e ro di zer ao Dr. Ló cio que 
te mos um po ten ci al, no Nor des te, de ener gia eó li ca
de mais de 6000 me ga watts. Isso tem que ser de sen -
vol vi do com po lí ti ca de go ver no. Empre sa pri va da não 
vai in ves tir em ener gia eó li ca, a não ser que haja sub -
sí di os como há na Eu ro pa...

O SR. – Mas a 2509 tem lá a vi a bi li da de para a
pri va da e para o go ver no in ves tir. O meu subs ti tu ti vo
da 2509 está vi a bi li zan do in ves ti do res pe que nos, mé -
di os e gran des da ener gia eó li ca, com a equa li za ção
do va lor de ge ra ção. É o mes mo sis te ma da co mu ni -
da de eu ro péia. 

O SR. MOZART DE SIQUEIRA CAMPOS
ARAÚJO – Se for uti li za do o sis te ma da co mu ni da de
eu ro péia, a ini ci a ti va pri va da vai in ves tir, por que ela
vai ter uma par te do in ves ti men to sub si di a do pelo Go -
ver no. Por ou tro lado, há uma cons ciên cia mu i to for te
na Ale ma nha. Eu co nhe ço mu i to bem isso. Por exem -
plo: hoje na Ale ma nha, se você for com prar ener gia
tér mi ca, nu cle ar ou eó li ca, ve ri fi ca rá que os pre ços da 
eó li ca são mais ca ros. Mas a po pu la ção com pra a eó -
li ca, que é mais cara. 

Mas acho que essa é uma ques tão que ...
O SR. PAULO SOUTO – É um país que tem uma 

ren da me lhor.
O SR. MOZART DE SIQUEIRA CAMPOS

ARAÚJO – Eu sei dis so por que es ti ve lá re cen te men -
te . Nós re al men te te mos aqui um po ten ci al eó li co es -
ti ma do em cer ca de 20 mil me ga watts, dos qua is 6000 
mil es tão na cos ta do Nor des te.

Com re la ção aos pro je tos de ir ri ga ção, que ro
de i xar o Dr. Ló cio tran qüi lo. Sa be mos que va mos pro -
du zir me nos ener gia hi dráu li ca no São Fran cis co em
fa vor da ir ri ga ção. Se gun do, vou apro ve i tar para res -
pon der às duas per gun tas do De pu ta do Sér gio No va -
is. Para re ce ber mos hoje mais ener gia do Nor te, do
je i to que es ta mos hoje, te mos que ba i xar mu i to a va -
zão. Qu e ro ga ran tir a to dos que es tão aqui – o Dr. Ló -
cio sabe dis so, por que es ta mos jun tos nis so – que
não tra re mos pro ble mas para o ir ri gan tes. Para os
even tu a is pro ble mas que pos sam sur gir, da re mos so -
lu ções téc ni cas rá pi das jun to com a Co de vasf. Ou

seja, se pre ci sa mos re du zir de 1.100 para 1.000, se
tes ta mos e apa re ce rem duas ou três cap ta ções que
dão pro ble mas, vou com 1.000, re sol vo os pro ble mas
das cap ta ções, pas so a ope rar com 1.000, re ce bo
mais ener gia do Note para pou par mais água no Nor -
des te. Água não tem fal ta do.

O SR. AIRSON BEZERRA LÓCIO – Pre si den -
te, per mi ta-me in ter rom per para di zer que Chesf e
Co de vasf sem pre tra ba lha ram jun tos, mas ele in for -
mou que ago ra não tem mais nada com a água, que o
pro ble ma ago ra é da ONS. Como esse or ga nis mo
não tem nada com a Co de vasf, nun ca teve ne nhum
con ta to com esse ór gão, eu es tou pre o cu pa do. Qu an -
do a Chesf diz que não tem mais o con tro le da água.
Isso foi dito por es cri to pelo Pre si den te da Chesf. Isso
re al men te me pre o cu pou.

O SR. MOZART DE SIQUEIRA CAMPOS
ARAÚJO  – O que ele está co lo can do é ver da de. O
que eu es tou di zen do é a ver da de do pon to de vis ta
le gal. Até hoje o ONS não se in dis pôs co nos co. Qu an -
do nós dis se mos es ta mos fa zen do tes te para aju dar o 
pró prio ONS... Quem de fi ne, hoje, a va zão e o des pa -
cho é o ONS. Se o ONS dis ser que é pre ci so bo tar
1.100 ou 1.200, te nho que bo tar. Pos so até me in su -
bor di nar, even tu al men te, mas te ria al gu mas pe na li da -
des. Se eu não qui ser me in su bor di nar, esse é o mo -
de lo que aí está. 

Qu e ro en cer rar, agra de cen do ao Dr. Cam bra ia,
Pre si den te, pelo con vi te que re ce bi, em nome de to -
dos, e di zer o se guin te: es ta mos fa zen do o pos sí vel e
nos des do bran do no que é pos sí vel para mi ni mi zar os 
im pac tos do ra ci o na men to no Nor des te. Não está
sen do fá cil para uma em pre sa como a Chesf, que
sem pre foi acos tu ma da a ven der e a di zer que ti nha
ener gia far ta. Esta mos pas san do por um mo men to
mu i to di fí cil, os em pre ga dos, a ques tão da auto-es ti -
ma é im por tan te, por que so mos acos tu ma dos a dar
no tí cia boa, tra ba lha mos para isso. Se vo cês pe ga -
rem o úl ti mo re la tó rio da Chesf, o do ano pas sa do,
vão ver que a Chesf ba teu re cor des em qua li da de de
aten di men to, re cor de his tó ri co em seus 52 anos. Infe -
liz men te, não va mos po der di zer isso este ano. Esta -
mos fa zen do um es for ço mu i to gran de. 

Qu an do falo em ta ri fa, que ro di zer aos Srs. De -
pu ta dos o se guin te: te mos que re mu ne rar ade qua da -
men te os ati vos da em pre sa, por que se não não te re -
mos con di ções de equa ci o nar as ques tões re la ti vas
ao for ne ci men to da ener gia elé tri ca. O De pu ta do fa -
lou mu i to bem dos in ves ti men tos. Os in ves ti men tos
da Chesf, no fi nal da dé ca da de 90, fo ram ma i o res.
Ago ra, é em fun ção des ses in ves ti men tos e da ba i xa



ta ri fa que fi ze mos in ves ti men tos me no res, por que
con tra í mos uma dí vi da de 5 bi lhões para ter mi nar Xin -
gó e te mos que pa gar de ju ros anu a is em mé dia 15%,
que re pre sen tam 750 mi lhões. Então, sem ta ri fa e ten -
do que pa gar 750 mi lhões? Foi gra ças à Ele tro brás,
es ses 500 mi lhões anu a is que os se nho res vi ram aí,
que ne go ci a mos com nos sos cre do res para não pa -
gar o prin ci pal, pa gan do ape nas os ju ros para a dí vi da 
não au men tar e in ves tin do 500 mi lhões no Nor des te.
Pre ci sa mos, essa é uma con di ção na tu ral, não se
con se gui rá... E digo mais: se pri va ti zar mos a em pre -
sa, e po de mos pri va ti zá-la, o pro du tor in de pen den te
ven de rá no ou tro dia, sem pro ble ma, a 80 re a is. Estou 
di zen do isso. Ago ra, po de mos fa zer um mix, se a so -
ci e da de de se jar, para in ves tir em ener gia eó li ca, uma
equa li za ção ta ri fá ria mí ni ma. A Chesf ven dia ener gia
em 74 a 35 dó la res, hoje está ven den do a 18, e es ses
nú me ros não re mu ne ram a em pre sa. Estou co lo can -
do isso por que é pre ci so in ves tir, mas pa ga mos os
nos sos in ves ti men tos, que não são a fun do per di do
pelo go ver no, anu al men te, e este ano, che ga re mos a
um equi lí brio de fa zer in ves ti men to sem pre ci sar de i -
xar de pa gar. 

Então, con cluo agra de cen do a to dos os De pu ta -
dos pre sen tes, ao De pu ta do Cam bra ia, mais uma
vez, ao Se na dor Pa u lo Sou to, Re la tor, pela com pre -
en são, e acho que va leu à pena eu ter per di do o
avião.

O SR. PRESIDENTE (Antô nio Cam bra ia) –
Agra de cen do a pre sen ça de to dos, es pe ci al men te,
dos se nho res ex po si to res, e nada mais ha ven do a tra -
tar, está en cer ra da a pre sen te re u nião. Mu i to obri ga -
do.

(Le van ta-se a re u nião às 21h21min)

Ata da 5ª Re u nião Re a li za da em 19-6-01.

Às de zes se is ho ras e qua ren ta mi nu tos do dia
de ze no ve do mês de ju nho do ano de dois mil e um,
na sala de re u niões nº 02 da Ala Se na dor Nilo Co e lho, 
sob a pre si dên cia do De pu ta do Antô nio Cam bra ia, e
ain da com as pre sen ças dos Se nho res Se na do res
Pa u lo Sou to, Te o tô nio Vi le la, He lo í sa He le na, Pa u lo
Hart hug e Ro ber to Sa tur ni no e os Se nho res De pu ta -
dos Ju qui nha, Mar cos Cin tra, Fer nan do Fer ro, Jan di -
ra Feg ha li, Ai ton Dipp, Fer nan do Ga be i ra, João Cal -
das, Rose de Fre i tas, José Car los Ale lu ia, Sa la ti el
Car va lho, Vir gí lio Gu i ma rães, Cle men ti no Co e lho e
Lu ci a no Zica mem bros da Co mis são Espe ci al Mis ta
cri a da atra vés do re que ri men to nº 73, de 2001-CN,
com a fi na li da de de ““Estu dar as ca u sas da cri se de 
abas te ci men to de ener gia no País, bem como pro -

por al ter na ti vas ao seu equa ci o na men to”. e ain da
as pre sen ças dos De pu ta dos Ha rol do Lima, Vi val do
Bar bo sa, Iva nio Gu er ra e Eli seu Re zen de Ha ven do
nú me ro re gi men tal, o Se nhor Pre si den te de cla ra
aber tos os tra ba lhos, dis pen san do a le i tu ra da ata da
re u nião an te ri or, que é dada como apro va da. Infor -
man do que pre sen te re u nião des ti na va-se a ou vir as
– ex po si ções dos se nho res Dr. Hen ri Phi lip pe Re ich -
stul – Pre si den te da PETROBRAS, Dr. Afon so Hen ri -
que Mo re i ra dos San tos – Se cre tá rio de Ener gia do
MME, Dr. Jer son Kel man – Di re tor Pre si den te da
Agên cia Na ci o nal de Águas – ANA, bem como foi
apro va do o Re que ri men to nº 16, de au to ria do Se na -
dor Pa u lo Sou to re que ren do as oi ti vas dos Se nho res
Afon so Hen ri que Mo re i ra dos San tos do MME e Adil -
son de Oli ve i ra, da UFRJ. Os ex po si to res apre sen ta -
ram trans pa rên ci as so bre cada as sun to re la ci o na do
com sua área de atu a ção. Fo ram ques ti o na dos, em
blo co, pe los Se nho res Par la men ta res pre sen tes.
Nada mais ha ven do a tra tar, o Se nhor Pre si den te
agra de ce a pre sen ça de to dos e de cla ra en cer ra da a
re u nião, às vin te ho ras e qua ren ta mi nu tos, eu Fran -
cis co Na u ri des Bar ros, Se cre tá rio da Co mis são, la -
vrei a pre sen te ata que, após lida e apro va da, será as -
si na da pelo Se nhor Pre si den te e irá à pu bli ca ção, jun -
ta men te com acom pa nha men to ta qui grá fi co, que faz
par te in te gran te da pre sen te.

O SR. PRESIDENTE (Antô nio Cam bra ia) – Ha -
ven do nú me ro re gi men tal, de cla ro aber ta a 5ª Re u -
nião da Co mis são Espe ci al Mis ta, cri a da por meio do
Re que ri men to nº 73, de 2001, do Con gres so Na ci o -
nal, com a fi na li da de de es tu dar as ca u sas da cri se de 
abas te ci men to de ener gia no País, bem como pro por
al ter na ti vas para o seu equa ci o na men to.

Esta Pre si dên cia es cla re ce que a pre sen te re u -
nião des ti na-se a ou vir ex po si ções dos Se nho res:. Dr.
Hen ri Re ich stul, pre si den te da Pe tro bras; Dr. Afon so
Hen ri ques Mo re i ra dos San tos, Se cre tá rio de Ener gia 
do Mi nis té rio das Mi nas e Ener gia e mem bro da Câ -
ma ra de Ges tão da Cri se de Ener gia Elé tri ca; e o Dr.
Jer son Kel man, Di re tor-Pre si den te da Agên cia Na ci o -
nal de Águas – ANA.

Inda go aos Srs. Par la men ta res se é ne ces sá ria
a le i tu ra da ata da re u nião an te ri or, re a li za da no di a12 
do cor ren te mês ou se po de mos con si de rá-la apro va -
da.

O SR. (par la men tar não iden ti fi ca do na gra -
va ção) – Peço a dis pen sa da le i tu ra da ata.

O SR. PRESIDENTE (Antô nio Cam bra ia) – So li -
ci ta da a dis pen sa da le i tu ra da ata an te ri or.

Em vo ta ção.



Os Srs. Se na do res que a apro vam que i ram per -
ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va da a dis pen sa da le i tu ra da ata da re u -
nião an te ri or.

Inda go à Se cre ta ria se exis tem ex pe di en tes re -
ce bi dos para se rem li dos?

Não há ex pe di en te a ser lido.
So li ci to à Se cre ta ria que faça to mar par te à

Mesa o Dr. Jer son Kel man, Pre si den te da ANA.
Infor mo aos Srs. Mem bros da Co mis são que o

Dr. Hen ri Re ich stul, pre si den te da Pe tro bras, che ga rá
logo mais, con for me in for ma ção do mes mo, que está
com com pro mis so em ou tra Co mis são da Câ ma ra
dos De pu ta dos.

Des ta for ma, ini ci a re mos a ex po si ção pelo Dr.
Kel man, ao qual con ce do a pa la vra por vin te mi nu tos,
pror ro gá ve is pelo tem po que se fi zer ne ces sá rio, para 
a sua ex po si ção.

Com a pa la vra, o Dr. Jer son Kel man.
O SR. JERSON KELMAN – Mu i to obri ga do, Sr.

Pre si den te, Sr. Re la tor, Se na dor Pa u lo Sou to, Srs.
Par la men ta res, gos ta ria de fa zer uso das trans pa rên -
ci as.

O SR. PRESIDENTE (Antô nio Cam bra ia) – Pois
não, Dr. Kel man.

Antes que o Dr. Kel man ini cie a sua ex po si ção,
in for mo, prin ci pal men te aos Srs. De pu ta dos, que está 
em pro ces so de vo ta ção no mi nal uma pro po si ção na
Câ ma ra dos De pu ta dos, e va mos fi car nos re ve zan do 
e indo vo tar para cum prir mos o pre ce i to re gi men tal.

So li ci to ao Vice-Pre si den te des ta Co mis são,
De pu ta do Fer nan do Ga be i ra, para as su mir a Pre si -
dên cia dos tra ba lhos.

O SR. JERSON KELMAN – Srs. Par la men ta res, 
vou apro ve i tar essa opor tu ni da de que me dá essa
Co mis são, para tra tar de al guns te mas so bre a in ter -
fa ce en tre o uso da água e pro du ção de ener gia elé tri -
ca, que tem sido um tema mu i to tra ta do na im pren sa
nos úl ti mos dias e ima gi no que te nha sido essa a prin -
ci pal mo ti va ção para a mi nha con vo ca ção para essa
Co mis são, dado que sou o Pre si den te da Agên cia
Na ci o nal de Águas.

Co me ço, com esse de se nho es que má ti co, ten -
tan do mos trar aos se nho res que os re ser va tó ri os
ope ram en tre o ní vel má xi mo ope ra ti vo e o ní vel mí ni -
mo ope ra ti vo.

Qu an do, no jar gão téc ni co, se fala em es va zi ar
os re ser va tó ri os, na re a li da de, está se fa lan do em de -
pres si o ná-los, quer di zer, ba i xar o ní vel até o mí ni mo
ope ra ti vo. Qu an do isso acon te cer, o mí ni mo ope ra ti vo 

é aque le que per mi te ain da en trar água pela to ma da
de água que leva água para as tur bi nas. Mas quan do
ele che gar ao mí ni mo ope ra ti vo, nes se exem plo aqui,
ain da exis ti rá um gran de vo lu me no re ser va tó rio, va -
ria de caso a caso, mas que ria pri me i ro es cla re cer um 
tema que tem sido pos to na im pren sa de que os gran -
des re ser va tó ri os do se tor elé tri co es ta ri am se can do.
Na re a li da de, es tão se apro xi man do dos ní ve is mí ni -
mos ope ra ti vos. Para ter mos uma idéia do que é isso,
no caso de So bra di nho, o prin ci pal re ser va tó rio do
Nor des te, se ele atin gis se o ní vel mí ni mo ope ra ti vo –
não que re mos que isso acon te ça –, na pior hi pó te se,
res ta ria ain da um vo lu me re ma nes cen te de 5,5 bi -
lhões de me tros cú bi cos. Para tra du zir mos este vo lu -
me de 5,5 bi lhões de me tros cú bi cos em al gu ma co i sa 
mais pa la tá vel, isso se ria o su fi ci en te para abas te cer
to das as re si dên ci as dos bra si le i ros por um se mes tre.

Esse é o pri me i ro item que vale a pena es cla re -
cer por que co me çou a ha ver cer to pâ ni co de que to -
dos os re ser va tó ri os iri am su bi ta men te fi car se cos.
Não é bem isso.

O se gun do tema que acho in te res san te tra zer à
apre ci a ção dos Srs. Par la men ta res é este grá fi co, que 
mos tra os vo lu mes aflu en tes ao re ser va tó rio de So -
bra di nho. Estou me re fe rin do a So bra di nho por que é o 
caso mais dra má ti co. De po is po de mos tra tar de ou -
tros. Para ter mos uma idéia do que são es ses re ser -
va tó ri os é bom que se diga que este é um dos ma i o -
res re ser va tó ri os ar ti fi ci a is do mun do. Ele tem, quan -
do com ple ta men te che io, uma área ex pos ta de 4 mil
qui lô me tros qua dra dos, um es pe lho d’água gi gan tes -
co que se vê nos ma pas. 

Este grá fi co mos tra, ano após ano, des de o iní -
cio do re gis tro, em 1931, qual foi a va ri a ção dos vo lu -
mes aflu en tes. Ve ri fi ca mos que hou ve anos de va cas
cor tas, como, por exem plo, a dé ca da de 40, e anos
se cos, como é co nhe ci da da dé ca da de 50, anos se -
cos. O ano de 71 tam bém foi um ano seco. Ago ra no
úl ti mo qüin qüê nio, com ex ce ção, de 1997, tam bém
hou ve anos se cos.

Em ter mos de nú me ros, o mí ni mo que foi re gis -
tra do em um úni co ano foi o de 1971, quan do o vo lu -
me aflu en te foi de 53 bi lhões de me tros cú bi cos. O
que é isso? Uma ma ne i ra de tor nar isso di men si o nal
é di vi dir pelo vo lu me útil de So bra di nho. O vo lu me útil
é aque le que fica en tre o ní vel mí ni mo ope ra ti vo e o
má xi mo ope ra ti vo. É o que flu tua. Assim, se di vi dir -
mos o pior ano da his tó ria, 1971, pelo vo lu me útil de
So bra di nho, isso da ria 1,9. O que quer di zer isso?
Mes mo no pior ano, se ria pos sí vel en cher o re ser va -
tó rio de So bra di nho qua se duas ve zes. Isso é para



nós ter mos a idéia de que esse gi gan tes co re ser va tó -
rio de So bra di nho é na re a li da de pe que no fren te ao
vo lu me to tal que a ele aflui por con ta do rio São Fran -
cis co. Está cla ro?

Da mes ma ma ne i ra, se pe gar mos o vo lu me mé -
dio, to dos os anos, é 86 bi lhões de me tros cú bi cos, e
o má xi mo, em 1945, foi 150 bi lhões de me tros cú bi -
cos.

Ou tro dado in te res san te é que a flu tu a ção, en tre 
má xi mo e mí ni mo, é de 3. 

O SR. HAROLDO LIMA – V. Sª está-se re fe rin -
do ao vo lu me mé dio que aflui em to dos os aflu en tes
do São Fran cis co des de a Ser ra da Ca nas tra?

O SR. JERSON KELMAN – O rio São Fran cis -
co, en tran do em So bra di nho, ten do a con tri bu i ção de
to dos os aflu en tes, de toda a ba cia do São Fran cis co
a mon tan te do re ser va tó rio de So bra di nho. O vo lu me
útil, com eu dis se, é 28 bi lhões de me tros cú bi cos.
Por tan to, este nú me ro 1,9 é 53 di vi di do por 29. Este
ou tro é 86 di vi di do por 28 e 151 di vi di do por 28.

Se nós qui sés se mos usar a água do São Fran -
cis co de uma ma ne i ra ga ran ti da to dos os anos, se
não exis tis se re ser va tó rio ne nhum e se nós fôs se mos 
con tar ape nas com o que há no re gis tro his tó ri co, qual 
se ria o vo lu me que po de ría mos con tar com fir me za,
to dos os anos, no lo cal onde há a bar ra gem de So bra -
di nho? Se não exis tis se re ser va tó rio ne nhum, eu te ria 
que olhar o pior ano do his tó ri co, 1971, e di ria que não 
po de ría mos con tar com mais do que 53 bi lhões de
me tros cú bi cos, por que isso foi o pior acon te ceu no
his tó ri co 1971. Eu di ria: não con te com mais de 53 bi -
lhões de me tros cú bi cos, por que isso foi o que pior
acon te ceu no his tó ri co, se for mos con tar com o que
acon te ce no his tó ri co. Como exis te o re ser va tó rio, po -
de mos con tar com mais do que isso. O re ser va tó rio
nos aju da a su prir uma va zão, um vo lu me anu al, uma
de man da hi po té ti ca de água ma i or do que essa, e se -
ria en tão uma de man da da or dem de R$65 bi lhões.
Isso se ria o que es ta mos cha man do de “vo lu me aflu -
en te”, fir me. Então, hi po te ti ca men te, eu po de ria ga -
ran tir que todo ano, em So bra di nho, por con ta da flu -
tu a ção do re ser va tó rio, em vez de ga ran tir o mí ni mo,
que é de 53, eu ga ran ti ria esse fir me, que é de 65. A
di fe ren ça en tre 53 e 65 é o ga nho tra zi do pelo re ser -
va tó rio. É isso o que o re ser va tó rio nos traz, ape sar de 
ter 28 bi lhões de ca pa ci da de. 

Esse ou tro grá fi co ser ve ape nas para nos mos -
trar como é a va ri a bi li da de das afluên ci as a So bra di -
nho. A es ca la, em vez de ser em bi lhões de me tros cú -
bi cos, está em me tros cú bi cos por se gun do, o que é a
mes ma co i sa. Para trans for mar em bi lhões de me tros

cú bi cos se ria mul ti pli car es ses nú me ros pelo nú me ro
de se gun dos ao lon go de um ano. Então, esse grá fi co
mos tra to dos os anos do his tó ri co. Cada li nha co lo ri da 
é um di fe ren te ano do his tó ri co. Para que es tou mos -
tran do esse grá fi co? Ape nas para exem pli fi car que,
no ve rão, há uma gran de va ri a bi li da de, te mos ve rões
com mu i ta água, ve rões com pou ca água, mas que,
na es ti a gem, não só a va zão é ba i xa como há pou ca
va ri a bi li da de. Esta mos no mês seis e, por tan to, da qui
para fren te, não há mu i ta ex pec ta ti va de va ri a bi li da de. 
Da qui para fren te, o que vai acon te cer é al gu ma co i sa 
com esse com por ta men to. 

Nes ta mes ma Co mis são, já foi mu i to dis cu ti do
se São Pe dro é o ou não o res pon sá vel pela seca,
pela si tu a ção de ra ci o na men to, etc.. Essa é uma
ques tão mu i to di fí cil por que a evo lu ção do es to que de 
água de So bra di nho de pen de de duas co i sas: quan to
de água en tra, e nis so efe ti va men te de pen de-se de
São Pe dro, não pro pri a men te da chu va, mas da va -
zão do rio, que é o re sul ta do da chu va, já tra duz a chu -
va. E tam bém de quan ta água está sa in do, de quan ta
água é re ti ra da do re ser va tó rio, e essa quan ti da de de
água que é re ti ra da do re ser va tó rio...

O SR. PRESIDENTE (Fer nan do Ga be i ra) – Vou
in ter rom pê-lo um pou co, por que vai en trar o Pre si -
den te da Pe tro bras. Espe re mos que ele en tre, e de po -
is você con ti nua, se não vai ti rar a aten ção do que
você está di zen do.

O SR. JERSON KELMAN – Di zia eu que a evo -
lu ção do es to que de água em So bra di nho tra duz dois
fe nô me nos de na tu re za dis tin tos. Um de na tu re za pu -
ra men te na tu ral, que é se tem mais água ou me nos
água no São Fran cis co, e o ou tro, que é a en tra da. É
como se fos se uma ca i xa d’água cuja tor ne i ra quem
ali men ta é o rio São Fran cis co, e isso é um fe nô me no
na tu ral. O ou tro é a sa í da, que de pen de de es tar mos
pro du zin do mais ener gia, se a água está sen do usa -
da mais ou me nos, de pen den do da de man da por
água. É di fí cil se pa rar es ses dois efe i tos. Para fo car
ape nas a par te de São Pe dro, di ga mos as sim, que é a 
par te hi dro ló gi ca, essa grá fi co tra duz o que se ria, é
uma evo lu ção hi po té ti ca do es to que de água de So -
bra di nho, não é real, é hi po té ti co. O que se ria a evo lu -
ção de água em So bra di nho na hi pó te se de que pro -
cu rás se mos ti rar de So bra di nho a má xi ma va zão pos -
sí vel, que se cha ma va zão fir me. Isto é, a má xi ma va -
zão que se pode re ti rar des se re ser va tó rio. Fa lei an te -
ri or men te que era de ses sen ta e tan tos bi lhões de
me tros cú bi cos. Tra du zin do em va zão, se ria o se guin -
te: se cal cu lás se mos, esse grá fi co tra duz, no eixo ver -
ti cal, o es to que de água em So bra di nho. Então, em



mi lhões de me tros cú bi cos. O es to que má xi mo de So -
bra di nho é 28 mil mi lhões de me tros cú bi cos ou, se
qui se rem, 28 bi lhões de me tros cú bi cos. Esse é o vo -
lu me útil. Qu an do es ti ver aqui em ba i xo, está va zio.

Ao lon go do eixo ho ri zon tal, te mos os me ses.
Isso está di zen do o quê? Ima gi nan do que ele co me -
ças se che io e que todo mês ele sol tas se, pelo me nos, 
2.018 me tros cú bi cos por se gun do, que é a va zão fir -
me, ele te ria essa evo lu ção de es to que. Ele fica qua se 
sem pre che io, ver ten do – é quan do essa li nha está
em cima –, e de vez em quan do ele de pres si o na, ele
es va zia. Aqui es va zi ou bas tan te, mas não até o fi nal,
não até zero.

Aqui está ou tra seca, uma seca ter rí vel, em
1971. Mos tro ou tras se cas. Ago ra, as pi o res de to das
ocor re ram em 1996 e 2001. O que es tou aqui mos -
tran do? Não há ne nhu ma aná li se de na tu re za de de -
man da de ener gia hi dre lé tri ca, é pu ra men te hi dro ló gi -
co. O que es tou afir man do é que essa seca, no São
Fran cis co, é pior do que qual quer uma que ti ves se
sido ob ser va da an tes de 1995.

Então, se ti vés se mos ob ser va do o São Fran cis -
co só até 1995, a va zão ga ran ti da ou fir me, com que
nós po de ría mos con tar, ou seja, a quan ti da de de
água que o São Fran cis co nos po de ria pre sen ci ar em
So bra di nho se ria de 2.018 me tros cú bi cos por se gun -
do. Le van do em con si de ra ção mais es ses cin co anos, 
essa va zão ga ran ti da cai para 1.988.

De ou tra ma ne i ra, se ti vés se mos ope ran do So -
bra di nho – não é as sim que é ope ra do, isso é hi po té ti -
co – se es ti vés se mos ope ran do So bra di nho com a fi -
lo so fia de es tar mos pre pa ra dos para en fren tar a pior
seca que ocor reu no pas sa do – e a pior seca que ti -
nha ocor ri do no pas sa do foi em 1971 – nes se caso,
ha ve ria um dé fi cit de 1.713 mi lhões de me tros cú bi -
cos, 6% do vo lu me útil. Se im pu sés se mos um ra ci o -
na men to para atin gir 3% do vo lu me útil ao lon go de
seis me ses, ha ve ria um de crés ci mo de aten di men to
da va zão fir me de 7,5%, não de 20%, mas de 7,5%.

Por tan to, con clu in do esse pon to, em So bra di -
nho, não há dú vi da ne nhu ma, essa seca é a pior que
já se ob ser vou no his tó ri co e, se fos se ado ta do o cri té -
rio in ter na ci o nal de es tar pre pa ra do para a pior seca
que se tem no his tó ri co, te ría mos um ra ci o na men to
este ano, não na pro fun di da de que se está ve ri fi can -
do. É isso que es tou fa lan do. Isso é vá li do para o Bra -
sil in te i ro? Não, não é vá li do para o Bra sil in te i ro.

Se for mos ver o caso de Fur nas, o mes mo tipo
de ra ci o cí nio fe i to para Fur nas, que tem um vo lu me
útil de pou co me nos de 18 bi lhões de me tros cú bi cos,
ve ri fi ca ría mos que não. Embo ra es te ja mos vi ven ci an -

do um seca mu i to gra ve, já ocor re ram ou tras se cas,
pelo me nos ou tras duas se cas, tão gra ves quan to
essa e uma bem pior, que foi na dé ca da de 50.

Sob o pon to de vis ta hi dro ló gi co, na ba cia do Rio 
Gran de, em Fur nas, essa seca não tem a ca rac te rís ti -
ca de ser a pior do his tó ri co. Então, não é ape nas por
ra zões hi dro ló gi cas que es ta ría mos vi ven ci an do isso.

Para ter mi nar, a Agên cia Na ci o nal de Águas
tem a obri ga ção le gal de ze lar pelo uso múl ti plo dos
re cur sos hí dri cos, de vá ri os se to res usuá ri os de re -
cur sos hí dri cos. O se tor de na ve ga ção, de abas te ci -
men to ur ba no, o se tor in dus tri al, de ir ri ga ção, etc., to -
dos uti li zam a água dos rios. Então, é na tu ral que haja
uma dis pu ta pela água dos rios en tre es ses vá ri os se -
to res. A atri bu i ção le gal da ANA é pro cu rar con ci li ar o
uso múl ti plo de re cur sos hí dri cos. No caso, vou dar
um exem plo de um pro ble ma que es ta mos ten tan do
re sol ver. Dada a au sên cia de re cur sos hí dri cos, ze lar
pelo uso múl ti plo de re cur sos hí dri cos sig ni fi ca, na
prá ti ca, ad mi nis trar a es cas sez, ad mi nis trar con fli tos.
Esse é um exem plo tí pi co, que está nas pá gi nas dos
jor na is.

Exis te uma pro du ção agrí co la, prin ci pal men te
de grãos, que es coa pelo rio Par na í ba, en tran do aqui
no lago de Ilha Sol te i ra, pro du ção de Mi nas, de Go iás
e Mato Gros so do Sul, que, atra vés de um ca nal ar ti fi -
ci al cha ma do Pe re i ra Bar re to, en tra no rio Ti e tê, sobe
o mes mo rio, atra ves san do vá ri as eclu sas, sen do um
trans por te im por tan te de grãos. Esse trans por te de
grãos será afe ta do pela hi pó te se de es va zi a men to. O
es va zi a men to sig ni fi ca de pres si o na men to do ní vel do 
re ser va tó rio até o ní vel mí ni mo de Ilha Sol te i ra – uma
de pres si o na men to de cer ca de 11 me tros –, para uti li -
zar essa água para pro du zir ener gia elé tri ca na si tu a -
ção de ca rên cia em que es ta mos. Esse es to que de
água tra du zi do em ener gia elé tri ca, quan do tur bi na do 
ao lon go das vá ri as usi nas que te mos no rio Pa ra ná,
im pli ca ener gia da or dem de 4.700 me ga watts/mês.
De for ma que é um es to que de ener gia sig ni fi ca ti vo,
algo como 3% do vo lu me ar ma ze na do em todo o Su -
des te ou 25% da de man da de um mês.

Então, tra ta-se de uma água que pode ge rar
ener gia e não pode ser des per di ça da, não pode de i -
xar de ge rar ener gia nes sa si tu a ção de cri se em que
es ta mos. Por ou tro lado, há um con fli to em po ten ci al,
por que esse es co a men to de grãos se ria in ter rom pi do. 
Não há so lu ção que agra de a to dos. Estou dan do um
exem plo, ape nas, de con fli to pelo uso de re cur sos hí -
dri cos. Não há so lu ção sem cus tos. O que se pode fa -
zer é pro cu rar so lu ção de um mí ni mo cus to, não de
fal ta de cus to. E, nes se caso, apa ren te men te, es ta -



mos em ne go ci a ções tan to com o INS como o se tor
trans por ta dor, e, pos si vel men te, a so lu ção será adi ar
esse es va zi a men to para agos to, quan do o pico do
trans por te da sa fra de grãos já terá ocor ri do – ocor re
em ju nho e ju lho. É esse tipo de pro ble ma que es ta -
mos ten tan do re sol ver em to das as es fe ras.

A Agên cia Na ci o nal de Águas tem ape nas cin co
me ses, mas está ten tan do cum prir o seu man da to de
ser, como dis se, res pon sá vel por ze lar pelo uso múl ti -
plo de re cur sos hí dri cos.

Srs. Par la men ta res, era isso que te ria a di zer em 
ter mos de uso múl ti plo de re cur sos hí dri cos e ques -
tões de hi dro lo gia re la ci o na das à cri se ener gé ti ca.
Na tu ral men te, es tou à dis po si ção para qua is quer es -
cla re ci men tos.

O SR. PRESIDENTE (Antô nio Cam bra ia) – Mu i -
to obri ga do, Dr. Kel man.

Pas so a pa la vra ao se gun do ex po si tor, Dr. Hen ri
Re ich stul. 

A pe di do do Dr. Hen ri Re ich stul, pas so a pa la vra 
ao Dr. Afon so Hen ri ques, para fa zer a sua ex po si ção
por vin te mi nu tos, pror ro gá ve is se for ne ces sá rio.

O SR. AFONSO HENRIQUES MOREIRA
SANTOS – Sr. Pre si den te da Mesa, Srªs e Srs. Par la -
men ta res, on tem per gun ta va ao Se na dor Pa u lo Sou to 
exa ta men te qual de ve ria ser o en fo que des ta ex po si -
ção, ten do em vis ta que vá ri os já pas sa ram por esta
Co mis são, aju dan do a es cla re cer os pon tos que nos
le va ram a esta si tu a ção bas tan te di fí cil. Fi quei pen -
san do, e o Se na dor achou con ve ni en te – em fa lar um
pou co so bre pla ne ja men to, que é uma ati vi da de que
cabe ao Mi nis té rio, à Se cre ta ria Na ci o nal de Ener gia.
Te mos es cu ta do – e com al gu ma ra zão – que fal tou
pla ne ja men to. Fal tou ou não fal tou pla ne ja men to?
Essa ques tão é a que gos ta ria de tra tar du ran te quin -
ze a vin te mi nu tos.

A ver da de é que a his tó ria do se tor elé tri co bra -
si le i ro ca rac te ri za-se e des ta ca-se, no se tor ener gé ti -
co mun di al, com uma com pe tên cia mu i to boa na área
do pla ne ja men to do se tor elé tri co. Pri me i ro, a pró pria
he ran ça dos in gle ses, quan do vi e ram para cá com a
Light, a Anforp e ou tras e, de po is, a Ca nam bra, na dé -
ca da de 60, que fez um gran de in ven tá rio, o que cri ou
uma base, uma in te li gên cia lo cal que evo lu iu mu i to,
ten do um gran de des ta que na dé ca da de 70 e, prin ci -
pal men te, 80, com mo de los ma te má ti cos so fis ti ca -
dos, etc.

Essa com pe tên cia ain da exis te no País. E di zer
que não hou ve pla ne ja men to é, de fato, não ser cor re -
to, não ler cor re ta men te o que se pas sou. Pla ne ja -
men to exis tiu e exis te. A ques tão é a mu dan ça de en -

fo que, de fer ra men ta, de com por ta men to, de pro ce di -
men to mes mo, para se re a li zar este... O pes so al da
fil ma gem está di zen do que te nho que afas tar um pou -
co, já falo alto na tu ral men te, é ví cio de pro fes sor. 

O pro ble ma é exa ta men te a di fi cul da de que ti ve -
mos e con ti nu a mos a ter em de se nhar o novo pla ne ja -
men to. Pla ne ja-se, mas não se tem to das as con di -
ções de re a li zá-lo. O art. 174 da Cons ti tu i ção Fe de ral
de fi ne dois ti pos de pla ne ja men to – o in di ca ti vo para
as ati vi da des pri va das e o de ter mi na ti vo ou man da tó -
rio para as ati vi da des pú bli cas. 

Fica en tão a ques tão: o que é o ser vi ço de ele tri -
ci da de? Não de ve ria, por tan to, ser o pla ne ja men to
de ter mi na ti vo, man da tó rio, por que é um ser vi ço pú bli -
co? 

O mo de lo que se cons tru iu nes ta Casa, pela Lei
nº 8.987 e pela Lei nº 9.074 e ou tras, ti nha as se guin -
tes ca rac te rís ti cas: com pe ti ção no ní vel da ge ra ção,
pla ne ja men to de ter mi na ti vo no âm bi to da trans mis -
são e na dis tri bu i ção, como an tes, o pla ne ja men to fica 
no ní vel da dis tri bu i do ras. 

Qu a is di fi cul da des en con tra mos? 
Ao de fi nir um pla no de obras de ex pan são do

par que ge ra dor, como se fa zia an ti ga men te, não te -
mos con di ções de fi xar a se qüên cia e lo ca li za ção
des sas obras. Te mos con di ções de de fi nir ce ná ri os:
há um pla no de ex pan são de ter mo e lé tri ca, quem se
in te res sa em fa zer? 

Foi o caso do PPT – Pla no Pri o ri tá rio de Ter mo -
e le tri ci da de. Vá ri as ter mo e lé tri cas apa re ce ram – qua -
ren ta e nove. Te mos aqui as ter mo e lé tri cas que se
pre vi am para o país...

O SR. FERNANDO GABEIRA – Vou apro ve i tar
esta pa u sa. Sr. Pre si den te, co me çou a se gun da vo ta -
ção no mi nal, para fa zer mos no va men te as sa í das.

O SR. PRESIDENTE  (Antô nio Cam bra ia) –
Gos ta ria de in for mar aos Srs. De pu ta dos que a se -
gun da vo ta ção no mi nal ini ci ou-se ago ra e va mos fa -
zer da mes ma for ma: um ro dí zio, um re ve za men to.

O SR. AFONSO HENRIQUES MOREIRA
SANTOS  – Ha via 49 ter mo e lé tri cas de fi ni das, as si na -
das em pro to co los, mas vá ri as de las, a ma i o ria não
está acon te cen do. Por quê? Fun da men tal men te são
dois os fa to res. Um é a pró pria de ci são em pre sa ri al.
Há a de ci são e um em pre sá rio que ti nha in te res se e
para quem se con se gue au to ri za ção de sis te. Esse
acho que é um dos pon tos pro ble má ti cos que te mos a 
re sol ver no nos so mo de lo. 

Como fun ci o na o sis te ma de au to ri za ção no
caso da ANEEL? Qu an do con se gui mos a au to ri za -
ção de uma ter mo e lé tri ca ou de uma pe que na cen tral



hi dre lé tri ca, exis te lá um cro no gra ma de im plan ta ção.
Se não for res pe i ta do, ou se eu, da mi nha par te, em -
pre sá rio, de sis tir, não há de fato ne nhu ma pe na li da -
de, ne nhu ma per da para o em pre sá rio. Mas há per da
para o pla ne ja men to. Como pla ne jar em cima de um
com pro mis so tê nue como é esta au to ri za ção? Esse é 
um me ca nis mo que te mos que evo lu ir para po der ter
mais se gu ran ça no pla ne ja men to. 

É di fe ren te, por exem plo, no caso de hi dro e le tri -
ci da de. As hi dre lé tri cas aci ma de 30 me ga watts são li -
ci ta das. Há ob vi a men te um gran de in ves ti men to do
em pre sá rio para par ti ci par da li ci ta ção e há mes mo
uma ca u ção que se de po si ta ga ran tin do, por tan to,
que a obra vá acon te cer ou pelo me nos que exis ti rá
per da sig ni fi ca ti va para o agen te. 

Mas o pla ne ja men to fica, prin ci pal men te no
caso de ter mo e le tri ci da de, sub me ti do a uma in cer te -
za enor me. Não é ape nas a ques tão da po si ção do
agen te que, por al gum mo ti vo, de sis te do em pre en di -
men to. Há, na ver da de, um pro ble ma mais for te que
este. Há uma gran de in cer te za am bi en tal, que leva,
por exem plo, boa par te das ter mo e lé tri cas que eram
pla ne ja das para São Pa u lo a bus car ou tros Esta dos,
como Mato Gros so do Sul ou Rio de Ja ne i ro, onde a
ques tão am bi en tal está me lhor equa ci o na da ou as
exi gên ci as são me no res. Encon tra mos uma ou tra ló -
gi ca, que não é a ló gi ca na tu ral do pla ne ja men to da
ge ra ção ba se a da em ter mo e le tri ci da de. A ge ra ção
ba se a da em ter mo e le tri ci da de nor mal men te in di ca
que se deve co lo car a tér mi ca jun to ao cen tro de car -
ga; en tre tan to, quan do in cor po ra mos ou tros in te res -
ses, in te res ses di fu sos, como é o caso do meio am bi -
en te, va mos ana li sar que uma tér mi ca em São Pa u lo
pode ter uma com ple xi da de am bi en tal, uma ace i ta -
ção pela so ci e da de mu i to di fí cil, o que faz essa tér mi -
ca se co lo car em ou tro lu gar. 

Qu an do es tou fa lan do des sas di fi cul da des para
o pla ne ja men to, isso não é des cul pa para o pla ne ja -
men to ter dado er ra do. Gos ta ria de dar um pas so
atrás. Se for mos ana li sar o que acon te ceu no pla ne ja -
men to elé tri co no Bra sil e no mun do, va mos ver que
ra ra men te o que se pla ne jou foi o que acon te ceu, ra -
ra men te o re a li za do che ga va pró xi mo do pla ne ja do. O 
pla ne ja men to era qua se que uma car ta de in ten ção.
Evi den te men te ha via, en tre tan to, uma cer ta se qüên -
cia de obras, uma cer ta pri o ri za ção que de toda a for -
ma era res pe i ta da. Isso, hoje, já não exis te. Não exis te 
no âm bi to das ter mo e lé tri cas, por que fi ca mos ex tre -
ma men te de pen den tes da ação do em pre sá rio, que
pode, como eu dis se, pe dir uma au to ri za ção e, tem po

de po is, de sis tir des sa au to ri za ção, sem uma ma i or
pe na li za ção. 

Ora, acho que o pla ne ja men to deve mu dar ab -
so lu ta men te a ma ne i ra de ser. A nos sa cul tu ra é mu i to 
ba se a da no mo de lo ma te má ti co, no mo de lo de oti mi -
za ção, no mo de lo que pri o ri za, no mo de lo ba se a do
em cus tos. Pri me i ra men te, por ca u sa dos pró pri os
cus tos. 

Qual é o cus to do apro ve i ta men to de uma cen -
tral elé tri ca? 

Por exem plo, o cus to de Ca no as I e Ca no as II,
cons tru í das pelo Gru po Vo to ran tim e eram da CESP,
fi cou 50% aba i xo do or ça do. Por tan to, quan do ve mos
a di fe ren ça, a dis tân cia en tre o cus to or ça do e o cus to
re a li za do de vá ri as obras (como Ma cha di nho, Itá e
ou tras), va mos ob ser var que aque le pla ne ja men to
ma te má ti co, aque la or de na ção que se fa zia co me ça a 
mos trar seu lado frá gil. Além dis so, en tram ou tros in -
te res ses da so ci e da de. Os mo de los ma te má ti cos não 
eram ca pa zes de ab sor ver es ses ou tros in te res ses,
den tre eles o in te res se am bi en tal de cada Esta do – o
in te res se am bi en tal di fe re so bre ma ne i ra em cada
Esta do. Isso é um gran de di fe ren ci al na lo ca li za ção
de uma cen tral ter mo e lé tri ca ou mes mo de uma hi -
dre lé tri ca. É ne ces sá rio, para o bom pla ne ja men to,
ter, an tes de tudo, uma ava li a ção es tra té gi ca am bi en -
tal. A ava li a ção es tra té gi ca am bi en tal deve in cor po rar, 
en tre ou tras co i sas, a dis po ni bi li da de hí dri ca. Uma
das ter mo e lé tri cas pre vis ta no nos so pla no que mais
pro ble ma está vi ven do hoje é a de Ca ri o ba, em Ame -
ri ca na, exa ta men te por ques tão de dis po ni bi li da de hí -
dri ca. A Ba cia do Pi ra ci ca ba é uma ba cia com uma
tra di ção de ges tão e há uma opo si ção da so ci e da de
lo cal mu i to for te em re la ção a essa cen tral ter mo e lé -
tri ca de ci clo com bi na do. 

Ora, o que en tão nós da Se cre ta ria de Ener gia
es ta mos pro pon do para que o nos so pla ne ja men to
seja mais ade ren te à re a li da de? 

Pri me i ra men te, te mos que en vol ver ou tros se to -
res do Go ver no de ma ne i ra mais in ten sa. Não dá para 
o se tor elé tri co pla ne jar-se a si pró prio. É ne ces sá rio
um en fo que ener gé ti co. Qu an do se fala de gás, por
exem plo, o gás tan to pode ser usa do na ter mo e le tri ci -
da de como numa in dús tria, e essa in dús tria pode ge -
rar com co-ge ra ção; quer di zer, o en fo que tem que ser 
mais am plo. Então, te mos que ter um pla ne ja men to
ener gé ti co, mas esse pla ne ja men to ener gé ti co tem
que es tar ba se a do tem que es tar ba se a do no pla ne ja -
men to do pró prio país. 

Como é, por exem plo, que o PPA – o Pla no Plu ri -
a nu al, vai afe tar o pla ne ja men to do se tor elé tri co? E,



em fun ção dis so, a ca pa ci da de or ça men tá ria, a dis -
po si ção do pró prio Go ver no em in ves tir di re ta men te,
que é uma ques tão que se co lo ca mu i to. Isso tem que
es tar evi den te men te vin cu la do com o pla ne ja men to
do País. Então, a li nha que es ta mos tra ba lhan do para
evo lu ir o pla ne ja men to nes se novo mo de lo é co lo car
o pla ne ja men to, não ape nas no se tor elé tri co, mas no
pla ne ja men to ener gé ti co “lin ka do”, co nec ta do com as 
áre as de pla ne ja men to, de de sen vol vi men to e do
meio am bi en te. O meio am bi en te é, sem dú vi da, o
fato mais re le van te. A ava li a ção es tra té gi ca am bi en tal 
é que, de fato, di mi nu i rá as in cer te za das obras pla ne -
ja das, se jam elas de ge ra ção ou de trans mis são..

Além dis so, há de se evo lu ir num ou tro sen ti do:
não bas ta o pla ne ja men to ser tra ta do ape nas em ní -
vel de Go ver no. Pre ci sa mos ter um pla ne ja men to
trans pa ren te, po rém par ti ci pa ti vo. E o Pla no De ce nal,
que ora está em an da men to na Se cre ta ria de Ener -
gia, no Mi nis té rio das Mi nas e Ener gia, o qual já de -
sen ca de ou uma sé rie de se mi ná ri os – in clu si ve pre -
ten de mos fa zer aqui no Con gres so uma apre sen ta -
ção, um de ba te para que ou tros in te res ses e pon tos
de vis ta da so ci e da de seja co lo ca dos e in cor po ra dos
nes se pla ne ja men to – é nes se sen ti do.

Re a li za do esse pla ne ja men to, é es sen ci al uma
aná li se, uma vi são de mer ca do da que las obras pre -
vis tas, e não ape nas a fis ca li za ção das obras, das ou -
tor gas. Uma ter mo e lé tri ca que era ex tre ma men te
atra ti va há três anos, quan do o com bus tí vel era
US$10 o bar ril, per deu mu i to do seu in te res se quan do 
o pe tró leo che ga a US$27, US$28 o bar ril. Por tan to,
te mos que ter uma vi são, um acom pa nha men to do
pla ne ja men to sem pre com a vi são do mer ca do. O
mer ca do, em cer to mo men to, se in te res sa por uma
op ção e, em ou tro mo men to, se de sin te res sa. Isso re -
fle te di re ta men te na ca pa ci da de de fi nan ci ar aque le
pro je to, por que ele pas sa a ter ta xas de ris cos mais
ele va das. Essa pos tu ra, essa po si ção de acom pa nha -
men to dos apro ve i ta men tos de fi ni dos se di fe re da fis -
ca li za ção da Ane el, por que que se pren de ao cum pri -
men to da au to ri za ção, e não da ava li a ção es tra té gi ca. 
Ela se com ple men ta à fis ca li za ção da Ane el, mas é
mais am pla, tem uma vi são mais de mer ca do, in clu in -
do as pec tos fi nan ce i ros am bi en ta is e ou tros. 

Por tan to, o que de fato es ta mos pro cu ran do na
Se cre ta ria de Ener gia é mo di fi car o pla ne ja men to do
se tor elé tri co, tor nan do-o mais efe ti vo den tro de um
am bi en te de mer ca do. Para con clu ir, é im por tan te re -
pe tir que hou ve pla ne ja men to. O pró prio PPT – Pro -
gra ma Pri o ri tá rio de Ter mo e le tri ci da de é um fato con -
cre to do pla ne ja men to. Enquan to de fi ni mos as en tra -

das das hi dre lé tri cas e a Ane el li ci ta, às ter mo e lé tri -
cas ape nas foi fe i to um cha ma men to e os agen tes
apre sen ta ram seus in te res ses. 

Ora, o que es ta mos fa zen do, por tan to, é, den tro
de toda essa in cer te za, con se guir mos ter me to do lo gi -
as que nos in di que exa ta men te as fra gi li da des da ex -
pan são – e, nes se sen ti do, é im por tan tís si mo ter mos
um tipo de si na li za dor não só da ope ra ção, como o Dr. 
Jer son Kel man vem pen san do so bre isso: Olhem está 
co me çan do a fi car crí ti co o ar ma ze na men to, va mos
to mar al gu ma ati tu de, mas um si na li za dor da ex pan -
são, ou seja, se a ex pan são co me çar a fi car em uma
con di ção mais cri ti ca, va mos to mar al gu ma ati tu de. E
aí, tal vez, que o Go ver no deva agir di re ta men te de
for ma mais acen tu a da. 

Não va mos es que cer que quan do se fala que o
Go ver no Fe de ral não está in ves tin do di re ta men te é
um equí vo co. O Go ver no está in ves tin do. Se não, ve ja -
mos: Tu cu ruí, Nor te-Sul, 3º Cir cu i to de Ita i pu, Inter li -
ga ção Cu ri ti ba-São Pa u lo, que faz a me lhor in ter li ga -
ção do Sis te ma Sul com o Sis te ma Su des te. 

O SR. FERNANDO FERRO – Não tem cri se?

O SR. AFONSO HENRIQUES MOREIRA
SANTOS  – Não. Sr. De pu ta do, eu es tou co lo can do a
si tu a ção de que há um in ves ti men to. Se per gun tar -
mos se o in ves ti men to foi su fi ci en te, a res pos ta é: cla -
ro que não. Eu não es tou de fen den do o Go ver no.
Estou di zen do 

O SR. FERNANDO FERRO – Se ria um ab sur do 
não in ves tir nada, se ria “o fim da pi ca da”.

O SR. AFONSO HENRIQUES MOREIRA
SANTOS – Mas hou ve in ves ti men to, in ves ti men to
este que gira em tor no de 30% ou 40% do in ves ti men -
to to tal. Os in ves ti men tos não fo ram su fi ci en tes. Algu -
mas bar re i ras ocor re ram, prin ci pal men te na ter mo e -
le tri ci da de. Na ter mo e le tri ci da de, hou ve o pro ble ma
do pre ço do gás, a ques tão am bi en tal, o mo de lo em
si, que não in cen ti va va as dis tri bu i do ras ou ge ra do ras 
a con tra ta rem nova ener gia no lon go pra zo. São pro -
ble mas do mo de lo que de vem ser re vis tos. O pre ço do 
nos so mer ca do é teó ri co; não é com po si ção de lan -
ces de ofer ta e de de man da. É um pre ço teó ri co. Exis -
te um ques ti o na men to mu i to gran de so bre isso. Exis -
te, en tão, uma sé rie de fra gi li da des no nos so mo de lo
que im pli cam in cer te zas e di fi cul tam a ex pan são.

Ago ra, hou ve, sim, pla ne ja men to, pla ne ja men to
este que não con se guiu lo grar bons re sul ta dos. Ele é
frá gil em fun ção de al gu mas des sas ques tões: a
ques tão am bi en tal, a ques tão de uma ava li a ção de
ris co fi nan ce i ro. 



O SR. CLEMENTINO COELHO – Sr. Pre si den -
te, vi e mos dis cu tir aqui a cri se que exis te, e não para
sa ber se o in ves ti men to foi ade qua do ou não.

O SR. PRESIDENTE (Antô nio Cam bra ia) – Sr.
De pu ta do, o ex po si tor é li vre para fa zer a sua ex po si -
ção.

O SR. CLEMENTINO COELHO – Mas o as sun -
to deve re la ci o nar-se com o en fo que e não se re fe rir
ao fato de o in ves ti men to ter sido ade qua do, se foi
pou co ou mu i to. De ve mos dis cu tir a cri se atu al. 

O SR. PRESIDENTE (Antô nio Cam bra ia) – Sr.
De pu ta do, no mo men to da sua fala, V. Exª le van ta
essa ques tão, mas o ex po si tor pode fa lar so bre o que
de se jar.

O SR. CLEMENTINO COELHO – Não. Não
pode fa lar so bre o que de se jar. Ele deve fa lar so bre o
tema para o qual foi con vo ca do.

O SR. PRESIDENTE (Antô nio Cam bra ia) –
Pode sim. Ele não pode fa lar so bre o que V. Exª quer
que ele fale. Ele vai fa lar o que achar que deve fa lar.

O SR. CLEMENTINO COELHO – Não, que ro
que ele fale so bre a cri se.

O SR. PRESIDENTE (Antô nio Cam bra ia) – Sr.
De pu ta do, por ob sé quio, peço a co la bo ra ção de V.
Exª para que o ex po si tor con ti nue.

O SR. AFONSO HENRIQUES MOREIRA
SANTOS – Eu, re al men te, po de ria não re co nhe cer a
cri se, mas se ria uma in con se qüên cia da mi nha par te.
Nós es ta mos com 20%...

O SR. CLEMENTINO COELHO – O se nhor não
a está re co nhe cen do.

O SR. AFONSO  HENRIQUES SANTOS – V. Exª 
está en ga na do. Estou di zen do que hou ve pla ne ja -
men to, ape nas a for ma de se pla ne jar ain da não está
ade qua da a esse novo mo de lo. Essa é uma das ra -
zões da nos sa cri se. Pla ne jar se gun do fer ra men tas e
óti cas não ade qua das a esse mo de lo é um dos mo ti -
vos de ter mos che ga do a essa cri se. O pla ne ja men to
tem de evo lu ir, tem de ser ca paz de de tec tar an te ci pa -
da men te as di fi cul da des, os óbi ces, para se ma te ri a li -
zar aque le pla no.

O SR. PRESIDENTE (Antô nio Cam bra ia) – De -
pu ta do Cle men ti no Co e lho, peço a com pre en são de
V. Exª para não in ter rom per o ex po si tor, por fa vor.

O SR. AFONSO HENRIQUES MOREIRA
SANTOS – Sem dú vi da, o pro gra ma pri o ri tá rio de ter -
mo e le tri ci da de é exa ta men te um fato con cre to de pla -
ne ja men to. Fo ram pre vis tas 49 tér mi cas, in clu si ve
com pro to co los as si na dos etc., mas não se con se -
guiu re sol ver uma sé rie de ou tros pro ble mas para se

ma te ri a li zar pelo me nos uma par te sig ni fi ca ti va des -
sas ter mo e léc tri cas.

O SR. AIRTON DIPP – Dr. Afon so, o se nhor diz
que fo ram pre vis tas 49 ter mo e léc tri cas, que en tre tan -
to não se efe ti va ram. O se nhor po de ria ex pli ci tar me -
lhor por que não se efe ti va ram? 

O SR. (par la men tar não iden ti fi ca do, sem nome
de cli na do) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or -
dem.

O SR. PRESIDENTE  (Antô nio Cam bra ia) –
Con ce do a pa la vra a V. Exª.

O SR. (par la men tar não iden ti fi ca do, sem nome
de cli na do) – Su gi ro que os pa les tran tes con clu am as
suas ob ser va ções e que as in ter ven ções fi quem para
de po is. Os Par la men ta res po dem ins cre ver-se.

O SR. CLEMENTINO COELHO – A ex po si ção
dele é mu i to frus tran te.

O SR. PRESIDENTE  (Antô nio Cam bra ia) –
Peço aos Srs. De pu ta dos que aguar de mos o mo men -
to da ins cri ção de cada um para fa zer as suas in da ga -
ções, os ques ti o na men tos. O ex po si tor tem de fi car à
von ta de para fa zer as suas ob ser va ções.

O SR. AFONSO HENRIQUES SANTOS – La -
men to por ser frus tran te, mas é o que pos so tra zer a
este ple ná rio.

Se V. Exª per gun tar por que não ma te ri a li za mos
esse pla no, esse pla ne ja men to, es tou lhe di zen do: di -
fi cul da des no pre ço do gás, na cas ca ta tri bu tá ria, for -
tes di fi cul da des am bi en ta is, di fi cul da des do mo de lo
que não in du zi am a con tra ta ção de lon go pra zo, os
cha ma dos PPAs. Essas ra zões e a pró pria fra gi li da de
da au to ri za ção, que não é um ins tru men to for te, que é 
um com pro mis so for te do agen te com o Go ver no para 
re a li zar aque la obra, en fim, esse con jun to le vou-nos,
sem dú vi da, a essa si tu a ção de pou ca ex pan são.

Qu an do tra ta mos da hi dre lé tri ca, te mos ins tru -
men tos mais for tes. Mes mo as sim, mu i tas das hi dre -
lé tri cas es tão an dan do, an te ci pan do seus cro no gra -
mas. Te mos hi dro e lé tri cas acon te cen do em três anos, 
três anos e meio aí, en quan to de mo ra vam seis, sete
anos para acon te cer. Po rém, mu i tas es tão com di fi -
cul da de am bi en tal.

Te mos que en xer gar isso de ma ne i ra ma i or. Eu
pos so lhes di zer que eu tam bém me frus tro quan do
olho os nos sos er ros. Não con se gui mos con cre ti zar
um mo de lo que fos se ca paz não só de si na li zar, mas
de in du zir de ma ne i ra mais for te essa ex pan são. É
exa ta men te nes se sen ti do que nós es ta mos bus can -
do al te rar o pla ne ja men to, de ma ne i ra que te nha mos
uma ava li a ção, não mu dar mos a si tu a ção de mer ca -



do, con ti nu ar mos uma ex pan são ba se a da em mer ca -
do, mas que te nha con tro les, in du ções mu i to mais for -
tes do que as que nós tí nha mos an tes e, prin ci pal -
men te, que te nha si na li za ções mais cla ras para a so -
ci e da de. Acho que fal tou esse pro ce di men to. Esse é
um pre ço que nós pa ga mos des sa tran si ção, de um
mo de lo de pla ne ja men to cen tra li za do, onde o Esta do
era in ves ti dor di re to, para um mo de lo de pla ne ja men -
to de mer ca do. Nós não te mos essa cul tu ra e isso,
sem dú vi da, me frus tra tam bém.

Tal vez seja me lhor con clu ir a apre sen ta ção e
res pon der aos ques ti o na men tos dos De pu ta dos. Faz
mais sen ti do, con cor dam?

Obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Antô nio Cam bra ia) – Mu i -

to obri ga do, Dr. Afon so Hen ri ques.
Pas so a pa la vra ao Dr. Hen ri Re ich stul para fa -

zer a sua ex po si ção.

O SR. HENRI REICHSTUL – Exmº Sr. Pre si den -
te da Co mis são Mis ta Espe ci al, Exmºs Srs. De pu ta -
dos pre sen tes aqui à Mesa, eu que ria pri me i ro agra -
de cer ao gen til con vi te que a Pe tro bras re ce beu de vir
aqui para fa lar não ne ces sa ri a men te so bre as ca u sas
da cri se de abas te ci men to de ener gia no País, mas
mu i to mais pro por al ter na ti vas ao seu equa ci o na men -
to.

Trou xe al gu mas trans pa rên ci as para apre sen tar 
aos se nho res e se nho ras aqui pre sen tes e Par la men -
ta res o que a Pe tro bras tem fe i to para ten tar re sol ver a 
ques tão da cri se ener gé ti ca que es ta mos vi ven do
hoje no Bra sil.

Vou fa lar um pou co da pro pos ta da Pe tro bras de
au men to da ofer ta de ener gia, o im pac to que essa
pro pos ta de ofer ta de ener gia tem so bre a de man da
de gás na tu ral, os es for ços de lo gís ti ca ne ces sá ri os
para au men tar a pro du ção e tra zer essa pro du ção de
gás adi ci o nal nos pon tos ade qua dos. Fa la rei um pou -
co so bre o vo lu me de in ves ti men tos que essa ace le -
ra ção re pre sen ta e, fi nal men te, o ba lan ço do que
essa con tri bu i ção po de ria ser por par te da Pe tro bras.

O pri me i ro qua dro que nós es ta mos apre sen ta -
do aqui mos tra, em rosa, o au men to de ca pa ci da de
de ofer ta de ener gia pla ne ja da em re la ção às tér mi -
cas, onde a Pe tro bras tem par ti ci pa ção. Pra ti ca men te
90% é de par ti ci pa ção mi no ri tá ria, sem pre com só ci -
os ope ra do res com ex pe riên cia no se tor, mul ti na ci o -
na is ou al gu mas em pre sas na ci o na is. Essa li nha ró -
sea mos tra a evo lu ção da ca pa ci da de pla ne ja da com
as tér mi cas, com par ti ci pa ção da Pe tro bras.

Esse pro gra ma, lan ça do há mais de um ano,
visa no seu pla ne ja men to ori gi nal uma ofer ta adi ci o -

nal de ener gia de 6.450 me ga watts até 2004. Em fun -
ção do agra va men to da cri se ener gé ti ca e des se es -
for ço, esse mu ti rão que o Go ver no e a so ci e da de es -
tão fa zen do, nós pas sa mos pra ti ca men te três se ma -
nas ten tan do ver como po de ría mos au men tar a ca pa -
ci da de de ofer ta de gás e de ofer ta de ener gia ter mo -
e lé tri ca em fun ção do agra va men to des sa cri se. Nós
con se gui mos pla ne jar uma ofer ta adi ci o nal de ener -
gia – que re pre sen ta a li nha em azul – que au men ta -
ria de 6.450 para 8.340 me ga watts em 2004 – até an -
tes de 2005 –, au men tan do a nos sa con tri bu i ção, já, a 
par tir de 2002.

O que se ri am es sas tér mi cas? Este, aqui, é o
nos so pla ne ja men to ori gi nal, que es ta va em cur so
nor mal – até 2002, nós te mos 10 tér mi cas com par ti -
ci pa ção so ci e tá ria da Pe tro bras e mais 4 tér mi cas
sem a par ti ci pa ção da Pe tro bras mas onde nós es ta -
mos for ne cen do gás em con di ções fa vo rá ve is e te -
mos es sas 14 tér mi cas que, des de já, es tão em cons -
tru ção – 10 da Pe tro bras e 4 que não são da Pe tro -
bras – que irão en trar em pro du ção a par tir do se gun -
do se mes tre des te ano até o pri me i ro tri mes tre de
2002. São 14, das qua is te mos par ti ci pa ção em 10.
Então, além des se pro gra ma que, por as sim di zer, vi -
nha de um pla ne ja men to – das 49 tér mi cas que fo ram
lan ça das que fa zia par te do que o Sr. Mi nis tro Ro dolp -
ho Tou ri nho cha mou de “Pro gra ma Emer gen ci al de
Ter mo e lé tri ca” – que eram es sas 14. Essas 14 es tão
com as má qui nas com pra das e com ter ra pla na gem já 
fe i ta em al guns si tes – es tão com al gum pro ble ma de
li cen ça am bi en tal em ou tros mas a nos sa es ti ma ti va é 
que elas en tra rão em pro du ção até no pri me i ro tri -
mes tre de 2002. Além des se es for ço emer gen ci al –
que já ha vía mos ini ci a do no ano pas sa do e que está
des cri to nes te qua dro –, es ses 6.450 têm uma pre vi -
são e apor te ori gi nal, nes te ano ain da, de 640 me ga -
watts, de 2.200 me ga watts em 2002, 4.000 em 2003 e 
6.000 a par tir de 2004. São 17 pro je tos, dos qua is são
16 a gás e 1 a rasf. De po is des sas três se ma nas, ten -
tan do ver de que je i to, de uma for ma ul tra e mer gen ci -
al, nós po de ría mos au men tar a ofer ta, nós che ga mos
à pos si bi li da de de tra ba lhar em três li nhas. Infe liz -
men te, pou co para 2001, mas au men tan do, cada vez
mais, gra da ti va men te, essa ofer ta, a par tir de 2002 e
2003 atra vés de an te ci pa ção de al guns pro je tos, da
cri a ção de três no vos pro je tos que dis põem de má qui -
nas que fo ram des vi a das de pro je tos can ce la dos e
que re pre sen tam uma re a li da de fí si ca, quer di zer, a
pos si bi li da de de tur bi nas e gás e, tam bém, da ex pan -
são de pro je tos ori gi na is. Por tan to, em re la ção à pro -
gra ma ção ori gi nal em 2001, nós pas sa mos a não au -



men tar em nada a nos sa ofer ta e, em 2002, au men tar
em 910 me ga watts a nos sa ofer ta de ener gia elé tri ca,
che gan do a 3.110 me ga watts no fi nal de 2002 e um
pou co me nos de 2.000 me ga watts – 1.960 me ga watts 
em 2003, che gan do, por tan to, a adi ci o nar aos 4.120
dos ori gi na is os 6.600 me ga watts e che ga do em 2004 
a um to tal de 8.340 me ga watts, re pre sen tan do 18 a
19 pro je tos onde a Pe tro bras tem par ti ci pa ção mi no ri -
tá ria. Nos 10% dos ca sos onde ela foi obri ga da a to -
mar uma par ti ci pa ção de 100%, ela está pro cu ran do
re pas sar essa par ti ci pa ção a só ci os pri va dos e fun -
dos de pen são. Ter mo e lé tri ca é uma ren da fixa e, por -
tan to, é um ins tru men to ide al para quem pro cu ra ren -
das fi xas a lon go pra zo, como os fun dos de pen são.
Nós, in clu si ve, já as si na mos com a Pe trus um pro to -
co lo de in ten ções em cin co pro je tos de tér mi cas em
que a Pe trus tem o in te res se de par ti ci par com cer ca
de 20% do in ves ti men to.

Mu i to bem, o que isso re pre sen ta do pon to de
vis ta de de man da adi ci o nal de gás na tu ral e qua is são 
os pro ble mas que nós va mos en fren tar para agre gar
essa ca pa ci da de emer gen ci al, ul tra-emer gen ci al?
Nós tí nha mos pla ne ja do ter mi nar o ano de 2.005 com
uma de man da, no Bra sil, de 70 mi lhões de me tros cú -
bi cos. Esses pro je tos adi ci o na is, essa ace le ra ção, an -
te ci pa ção e du pli ca ção em al guns ca sos, nos le vam a
90 mi lhões de me tros cú bi cos em 2.005, com ne ces -
si da de já exis ten te em 2.002, 2.003 e 2.004. Onde é
que nós es ta mos ima gi nan do con se guir es ses 20 mi -
lhões de me tros cú bi cos de gás adi ci o nal? E, ago ra,
nós es ta mos tra tan do da ver da de i ra res tri ção. 

Nós não te mos hoje, nos pro je tos em que es ta -
mos en vol vi dos, res tri ções mu i to sé ri as de má qui nas
nem de in ves ti do res, prin ci pal men te de po is da por ta -
ria que ter mi nou re gu lan do o pre ço do gás. Nós va -
mos ter pro ble mas de ofer ta adi ci o nal de gás. Esse é
o pro ble ma.

Nós es ta mos ima gi nan do tra zer es ses 20 mi -
lhões das se guin tes ori gens: nós va mos es tar ace le -
ran do a pro du ção de gás no Nor des te, no Sul e no Su -
des te, que são a pri me i ra e a ter ce i ra li nha des te qua -
dro, por meio de me ca nis mos de ace le ra ção de pro -
du ção de gás, que não são oti mi za dos do pon to de
vis ta de es ca la mas que, fren te à si tu a ção, po dem ser. 
Eles têm ren di men tos de cres cen tes, cus tos adi ci o na -
is, mas, dado o pre ço de ener gia, com pen sa fa zer
isso. Nós va mos an te ci par a ins ta la ção de uma plan ta
de re ga se i fi ca ção de gás na tu ral lí qui do no Nor des te,
em Su a pe, que ia co me çar em 2.007, mas es ta mos
an te ci pan do para 2.005, com 4 mi lhões de me tros cú -
bi cos de gás na tu ral li qüe fe i to im por ta do que vai ser

re ga se i fi ca do. O ba lan ço de gás do Nor des te exi ge,
para ga ran tir con tra to de 20 anos de for ne ci men to, o
apor te de gás im por ta do via GNL. Nós va mos es tar
ace le ran do, tam bém, a che ga da do gás bo li vi a no, por
in ter mé dio de in ves ti men tos adi ci o na is, au men tan do
a ca pa ci da de de 30 para 40 mi lhões de me tros cú bi -
cos des se ga so du to, de uma for ma emer gen ci al, para 
tra zer 10 mi lhões de me tros cú bi cos adi ci o na is até
2.004, com mu i ta di fi cul da de tam bém. E se tudo cor -
rer bem, va mos tam bém an te ci par a che ga da do gás
ar gen ti no, via ga so du to Uru gua i a na-Por to Ale gre,
cha ma do TSB, tra zen do 4 mi lhões de me tros cú bi cos
de gás a par tir de 2.004. Esse é o es for ço má xi mo, fí -
si co, que dá para fa zer se a gen te co me çar as obras
de to dos es ses pro je tos no dia 1º de ju lho.

Qu a is são as ques tões fí si cas de lo gís ti ca que
isso im pli ca? Nós pre ci sa mos an te ci par a ca pa ci da de 
de trans por te no ga so du to Bra sil-Bo lí via, que es ta va
pla ne ja do para 17 e 24 mi lhões de me tros cú bi cos,
para 30 mi lhões de me tros cú bi cos no pri me i ro tri -
mes tre de 2.003. 

Só para V. Exªs te rem uma idéia, a ca pa ci da de
to tal des se ga so du to é de 30 mi lhões, mas ele tem
uma cur va de ace le ra ção, com en tra da em ope ra ção
de com pres so res, que tem todo um cro no gra ma em
fun ção da de man da ori gi nal do gás. Tudo isso pre ci sa
ser mu da do e no vos com pres so res pre ci sam ser ra pi -
da men te ins ta la dos. Isso de pen de da ofer ta de com -
pres so res, pois pre ci sa mos alu gar com pres so res
para ga ran tir es ses 30 mi lhões de me tros cú bi cos a
par tir de 2.003. Pre ci sa, tam bém, ha ver um vo lu me de 
in ves ti men to pe sa do do lado bo li vi a no para tra zer
esse gás na boca do ga so du to. Nós te mos que ini ci ar
ra pi da men te e an te ci par a ca pa ci da de do ga so du to
Uru gua i a na-Por to Ale gre, para che gar ao fi nal de
2003 com esse gás ar gen ti no; e pre ci sa mos fa zer in -
ves ti men tos pe sa dos de re for ço de ma lha, tan to no
Su des te quan to no Nor des te, para che gar com esse
gás nos pon tos das tér mi cas.

Foi men ci o na da pelo Se cre tá rio Afon so Hen ri -
ques uma re a li da de no sen ti do de que o ide al se ria
que as tér mi cas fos sem lo ca li za das ao lon go do ga so -
du to e per to do cen tro ma i or de con su mo, que se ria
São Pa u lo. As res tri ções am bi en ta is das plan tas das
ter mo e lé tri cas de São Pa u lo fa zem com que se ja mos
obri ga dos a cons tru ir ga so du tos que le va rão esse
gás bo li vi a no ao Rio de Ja ne i ro. Há mais de seis, sete
pro je tos de ter mo e lé tri cas já apro va dos, com li cen ça
am bi en tal, no Rio de Ja ne i ro, o que vai fa zer com que
se ja mos obri ga dos a adi ci o nar ga so du tos para tra zer
esse gás e vi a bi li zar es ses pro je tos.



O mapa pró xi mo aqui dá uma idéia a V. Exªs de,
pri me i ro, na ma lha su des te, o que é ne ces sá rio fa zer.
Va mos ter que re for çar o ga so du to Bo lí via-Bra sil –
Bo lí via-Cam pi nas, ba si ca men te. De po is, va mos es tar 
cons tru in do um ra mal para Mi nas, para che gar a Re -
gá pia, aqui, no nor te do mapa, Belo Ho ri zon te. Va mos 
es tar re for çan do, fa zen do um ga so du to pa ra le lo ao
exis ten te Re plan-Gu a ra re ma, pe gan do Cam pi -
nas-Ta u ba té, e fa zen do lo o pings para che gar até o
Rio. Va mos es tar re for çan do tam bém, por meio de um 
novo ga so du to Cam pi nas-Cu ba tão, para tra zer gás
tam bém para a Ba i xa da San tis ta.

São in ves ti men tos con si de rá ve is – V. Exªs vão
ver os va lo res –, que pre ci sam ser fe i tos a to que de
ca i xa, para ga ran tir o gás nos lu ga res de onde as tér -
mi cas vão sair.

No caso do Nor des te, que re pre sen ta tam bém
um con jun to de in ves ti men tos pe sa dos, va mos ter
que fa zer lo o pings e re for çar toda a ma lha do “nor -
des tão”, pra ti ca men te até Re ci fe – um pou qui nho aci -
ma de Re ci fe –, ge ran do com pres são adi ci o nal e ga -
so du tos adi ci o na is tam bém.

O que isso re pre sen ta em ter mos de in ves ti -
men tos adi ci o na is? Esta mos fa lan do em um vo lu me
de in ves ti men tos de US$1 bi lhão a mais, con cen tra do 
em 2002 e 2003, o que vai fa zer com que o vo lu me de
in ves ti men tos pro gra ma do no nos so de sen vol vi men -
to es tra té gi co, de 2001 a 2005 – os fa mo sos US$30
bi lhões, que já es ta vam com pro je tos de fi ni dos, com
fun ding em 80 a 90% tam bém já ga ran ti do –, esse
vo lu me de in ves ti men tos saia de US$30 bi lhões e vá
para US$31 bi lhões.

Para que áre as vão es ses in ves ti men tos? Como 
é que eles se com por tam anu al men te? Va mos ter que 
in ves tir, adi ci o nal men te, US$360 mi lhões este ano,
dos qua is US$81 mi lhões na área de ex plo ra ção e
pro du ção – para ace le rar a pro du ção de gás –,
US$173 mi lhões na área de tér mi ca e ga so du to, e
US$104 mi lhões, o gros so, na Bo lí via. No ano que
vem, es ta mos fa lan do em US$651 mi lhões: US$329
mi lhões na área de ex plo ra ção e pro du ção; US$386
mi lhões na área de du tos e tér mi cas – e, aqui, re du zi -
mos o in ves ti men to na Bo lí via, por que an te ci pa mos
isso para 2001.

Che ga mos, ao fi nal de 2005, a um to tal de US$1 
bi lhão, dos qua is pou co mais de US$400 mi lhões na
área de ex plo ra ção e pro du ção de gás, e US$513 mi -
lhões na área de du tos e tér mi cas, as su min do que,
em to das es sas tér mi cas, te re mos par ti ci pa ção mi no -
ri tá ria, e que es sas tér mi cas se rão fi nan ci a das, que
elas são fi nan ciá ve is, va mos di zer, com a pro por ção

de ca pi tal, com dí vi da em tor no de 35, 65%, e em que
a Pe tro bras par ti ci pa ria com 25%, em mé dia, des ses
35% de ca pi tal. Então, es ta mos fa lan do em tor no de
8, 9, 10% do va lor to tal do in ves ti men to em tér mi cas.

Isso re pre sen ta, se olhar mos por seg men to, um
au men to de in ves ti men to da Pe tro bras, até 2005, de
3%, alo ca dos, como eu já dis se, nas vá ri as áre as.

O que isso re pre sen ta de au men to de am pli a -
ção de ofer ta de ener gia? Por tan to, es ta mos fa lan do
de uma ofer ta em 2002 ori gi nal de 2.220 me ga watts.
Se tudo isso acon te cer, se nós ti ver mos as li cen ças
am bi en ta is, os du tos, as au to ri za ções da ANP, o
equa ci o na men to fi nan ce i ro dos in ves ti men tos e a
ques tão da ta ri fa de trans por te ade qua da, com pa tí vel 
com a mo e da de fun ding des ses in ves ti men tos, e se
ti ver mos sor te, nós con se gui re mos che gar a 3.110
me ga watt de ca pa ci da de adi ci o nal, no fi nal de 2002;
no fi nal de 2004, 8.340 me ga watt. 

Esse é, em re su mo mu i to bre ve, o tra ba lho que
a gen te tem fe i to fren te ao agra va men to da cri se e a
con tri bu i ção que a Pe tro bras pode dar à si tu a ção
exis ten te.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Antô nio Cam bra ia) – Mu i -

to obri ga do, Dr. Hen ri.
Pas so a pa la vra para o Sr. Re la tor, Se na dor Pa -

u lo Sou to, para os seus ques ti o na men tos.
O SR. PAULO SOUTO – Sr. Pre si den te, Srs. Se -

na do res, o ob je ti vo prin ci pal, a vin da do Pre si den te da 
Pe tro bras, no meu en ten di men to, dá uma idéia exa ta,
por que têm apa re ci do mu i tas con tro vér si as a res pe i to 
do pa pel que a em pre sa ti nha jus ta men te na par te de
usi nas tér mi cas e a pers pec ti va real da en tra da em
ope ra ção des sas usi nas. Mes mo por que sur gi ram, no 
fi nal de se ma na, al gu mas no tí ci as de pro ble mas com
fa bri can tes, de re con di ci o na men to, que po de ri am
atra sar etc., mas en ten di que essa si tu a ção, que in -
clu si ve já foi co lo ca da, já con si de ra es sas con tin gên -
ci as que exis ti ram. 

Pen so que, no meu en ten di men to, a pre sen ça
do Pre si den te da Pe tro bras aten deu per fe i ta men te,
pelo me nos, a mi nha ex pec ta ti va de ter uma ra di o gra -
fia bas tan te exa ta do que a Pe tro bras exa ta men te vai
fa zer, qual o seu pa pel nes sa emer gên cia que es ta -
mos pas san do de su pri men to de ener gia elé tri ca no
Bra sil. 

O que eu gos ta ria de sa ber é – tal vez, na sua ex -
po si ção, o as sun to te nha sido tra ta do quan do eu saí,
não sei –, exa ta men te qual o pa pel da Pe tro bras, que
tal vez te nha sido atri bu í do pelo Go ver no, do pon to de
vis ta de vi a bi li za ção das ou tras usi nas tér mi cas, onde 



ela não par ti ci pa aci o na ri a men te na que la ques tão,
so bre tu do a que se re fe re às va ri a ções cam bi a is do
gás? Quer di zer, para que nós sa i ba mos exa ta men te
qual o pa pel da Pe tro bras. 

É a per gun ta que eu ti nha com re la ção ao Pre si -
den te da Pe tro bras. 

Com re fe rên cia à ex po si ção que foi fe i ta aqui
pelo Dr. Jer son Kel man, da Agên cia Na ci o nal de
Águas, em que nos foi co lo ca da a si tu a ção dos re ser -
va tó ri os – e aí é mais uma co i sa que eu vi em ex po si -
ções an te ri o res, e uma de las aqui já foi co lo ca da: a
pre o cu pa ção da Agên cia com re la ção à lo ca li za ção
des sas tér mi cas, por que vi que al gu mas de las po dem 
even tu al men te es tar co lo ca das em si tu a ção onde há
di fi cul da de de su pri men to de água, e se a Agên cia
está acom pa nhan do bas tan te bem essa ques tão,
para que uma so lu ção não pos sa re al men te se trans -
for mar numa di fi cul da de na fren te. 

Essa é uma ques tão que eu que ria co lo car.
A ou tra ques tão: nós fi ca mos, pelo me nos no

Nor des te, re la ti va men te tran qüi los – pois con fes so
que não via isso an te ri or men te –, com a pre o cu pa ção 
de mons tra da pelo Pre si den te da Chesf com re la ção a 
par ti ci pa ção ati va de pro ble mas pa ra le los que po di -
am sur gir, ou que es tão sur gin do, com as di fi cul da des
do Lago de So bra di nho. Por exem plo, com re la ção ao
en con tro de me i os para que não haja pro ble mas re la -
ci o na dos às to ma das d’água dos pro je tos de ir ri ga -
ção. Tam bém com os sis te mas de abas te ci men to de
água. 

A ex po si ção do Pre si den te da Chesf pa re -
ceu-me que a sua em pre sa es ta va bas tan te pre o cu -
pa da com es ses pro ble mas pa ra le los e que es ta vam
to man do pro vi dên ci as, so lu ções, para es ses pro ble -
mas que es ta vam sur gin do. Mas, de qual quer sor te,
como me pa re ce que es ses con fli tos ou es sas di fi cul -
da des de uso d’água são tam bém da Agên cia Na ci o -
nal de Águas, de se jo sa ber se a ANA está acom pa -
nhan do isso e de que for ma está in ter fe rin do nes sas
ques tões, para que elas te nham re al men te uma boa
so lu ção.

Um ou tro pro ble ma, que me pa re ce tam bém im -
por tan te ain da com re la ção à ques tão da ANA, é que,
nos no vos po ten ci a is hi dre lé tri cos que es tão in ven ta -
ri a dos, se essa ques tão do uso múl ti plo, que é com -
ple xa, está sen do tra ta da an te ci pa da men te, por que,
hoje, já te mos pro ble mas, por exem plo, com cer tos re -
ser va tó ri os que cri a ram uma tra di ção de uti li za ção
mais in ten si va. Por exem plo, com toda di fi cul da de que 
te mos de água no Nor des te, o rio São Fran cis co foi,
du ran te mu i to tem po, vis to es sen ci al men te como

água des ti na da à ge ra ção de ener gia. A per gun ta é:
para os fu tu ros apro ve i ta men tos essa pre o cu pa ção
do uso múl ti plo, eu di ria que a an te ci pa ção des se pro -
ble ma, já está sen do de vi da men te vis ta pela Agên cia
Na ci o nal de Águas, por que isso pa re ce uma ques tão
im por tan te?

Um ou tro pon to. Não que ro en trar, ab so lu ta men -
te, no mé ri to, por que, se for mos tra tar dis so, não ire -
mos ter mi nar hoje essa re u nião e não se ria esse o ob -
je ti vo prin ci pal, a ques tão da pri va ti za ção das hi dre lé -
tri cas, mas a per gun ta bá si ca é a se guin te: uma das
co i sas que se fa lam da di fi cul da de da pri va ti za ção
das ge ra do ras é jus ta men te o equa ci o na men to do
uso múl ti plo. A per gun ta que faço é: que di fe ren ça te -
ria, do pon to de vis ta da ANA, tra tar des se pro ble ma
en tra uma em pre sa es ta tal que gera água, uma em -
pre sa que uti li za água e gera ener gia, e uma em pre sa 
pri va da que vai fa zer a mes ma co i sa? Que gran de di -
fe ren ça, do pon to de vis ta dele, na ques tão da ra ci o -
na li za ção do uso da água en tre uma ge ra do ra es ta tal
e, even tu al men te, uma ge ra do ra pri va da, que vai tam -
bém uti li zar água para pro du ção de ener gia?

A ques tão com re fe rên cia ao Se cre tá rio de
Ener gia do Meio Ambi en te, que tra tou ba si ca men te
do pla ne ja men to, que me pa re ce uma ques tão in te -
res san te. Nes te mo men to gos ta ria de ter um es cla re -
ci men to me lhor. Por exem plo, algo es sen ci al para que 
esse pla ne ja men to seja bem su ce di do é que se te nha 
um bom in ven tá rio. Ou seja, quem é ago ra o res pon -
sá vel pe los in ven tá ri os? Não sei qual a es tru tu ra que
é, hoje, res pon sá vel por es ses in ven tá ri os de re cur -
sos hí dri cos que per mi tam esse pla ne ja men to? Exis -
tem re cur sos para isso? Quem é o res pon sá vel por
isso? Ou, não te mos pro ble ma ne nhum, se já está
tudo in ven ta ri a do e se já é pos sí vel fa zer pla ne ja men -
to no ní vel do in ven tá rio que já te mos hoje?

Por fim, algo que gos ta ria de sa ber, tal vez não
te nha mu i ta apro xi ma ção com o as sun to, mas, nes se
pla ne ja men to do se tor de ge ra ção, en ten do que fun ci -
o na atra vés de li ci ta ções que são fe i tas pela Ane el. A
per gun ta é a se guin te: se os se to res que fo rem cha -
ma dos não res pon de rem a es sas ne ces si da des do
pla ne ja men to por al gum mo ti vo, que ins tru men tos te -
mos, se isso não acon te cer, para sa ir mos des sa di fi -
cul da de de uma fal ta de res pos ta? Não é o pro ble ma
de as su mir o com pro mis so e, de al gu ma for ma, não
cum prir, por que isso foi fo ca li za do. Mas, por exem plo,
o pla ne ja men to in di ca ti vo mos tra que te mos ne ces si -
da de de tan tas hi dre lé tri cas nos pró xi mos anos, etc.
Se isso for li ci ta do e se não hou ver, por exem plo, uma
ade são da que les se to res que se es pe ra, que pro vi -



dên ci as o Go ver no tem para que pos sa mos sair des -
sa di fi cul da de?

O SR. (par la men tar não iden ti fi ca do, nome
não de cli na do) –  Sr. Pre si den te, pela or dem. Eu gos -
ta ria de pro por à Mesa, para ga nhar mos tem po, se
pos sí vel, to mar pela pro vi dên cia das có pi as dos ex -
po si to res, par ti cu lar men te, os da dos co lo ca dos pela
Pe tro bras, que são mu i to im por tan tes e de fi ni ti vos,
para que pos sa mos ter aces so a es sas có pi as.

O SR. PRESIDENTE (Antô nio Cam bra ia) – Per -
gun to aos ex po si to res se há con di ções de for ne cer o
dis que te ou có pia?

Pas so a pa la vra aos ex po si to res para res pos ta
ao Sr. Re la tor, ini ci an do pelo Dr. Afon so Hen ri ques.

O SR. (par la men tar não iden ti fi ca do, nome
não de cli na do) – Como o Se na dor Pa u lo Sou to teve
que se au sen tar, po de ri am fa lar mais uma ou duas
pes so as para aguar dá-lo para res pon der?

O SR. PRESIDENTE(Antô nio Cam bra ia) – Ace i -
ta a su ges tão, ini cio a lis ta de ora do res ins cri tos pela
De pu ta da Jan di ra Feg ha li, a quem con ce do a pa la vra.

A SRA. JANDIRA FEGHALI – Sr. Pre si den te, é
mu i to as sun to para pou co tem po. Então, ten ta rei ser o 
mais ob je ti va pos sí vel. Antes de fa zer per gun tas, que -
ro le van tar uma ques tão, para a qual pro po nho a aná -
li se da Co mis são. Tra ta-se da re a li za ção do le i lão do
mer ca do ata ca dis ta de ener gia no pró xi mo dia 26.

Pen so que é acin to so à po pu la ção, en quan to
tem que des li zar a ge la de i ra, o fre e zer, o ven ti la dor e
apa gar a luz, ver fun ci o nar no País a cha ma da es pe -
cu la ção no mer ca do ata ca dis ta de ener gia.

Cre io que esta Co mis são, pela éti ca que tem ao
povo bra si le i ro, de ve ria en ca mi nhar um en ten di men to 
cla ro de sus pen são do le i lão a ser re a li za do no dia 26. 
É um ab sur do que este Con gres so não se ma ni fes te
di an te de um mo vi men to es pe cu la ti vo de um mer ca do 
cri a do a par tir da re gu la men ta ção da Ane el. Em um
mo men to de cri se, de ra ci o na men to, não po de mos
per mi tir esse acin te ao povo bra si le i ro, que tem que
eco no mi zar ener gia no mí ni mo de ta lhe da sua vida
co ti di a na, en quan to o se tor pri va do vai es pe cu lar
ener gia, que pas sa rá de R$40,00 para R$684,00 o
me ga watt. Inclu si ve, esse será o pa râ me tro de re po si -
ção do Esta do e das em pre sas es ta ta is ge ra do ras
para dis tri bu i do ra, se gun do o con tra to fir ma do à épo -
ca da con ces são. Pen so que essa de ve ria ser a po si -
ção po lí ti ca des ta Co mis são Mis ta em re la ção à re a li -
za ção do le i lão do pró xi mo dia 26. Faço essa pro pos ta 
con cre ta a esta Co mis são a fim de que se po si ci o ne
no mo men to opor tu no.

Em re la ção às ques tões le van ta das, no pro nun -
ci a men to fe i to pelo re pre sen tan te da Agên cia Na ci o -
nal de Águas fo mos in for ma dos de uma co i sa mu i to
im por tan te, quan do dis se que re al men te o pro ble ma
não foi hi dro ló gi co. Esse dado é mu i to im por tan te e,
em bo ra so be ja men te co nhe ci do, faz par te dos ar gu -
men tos ofi ci a is do Go ver no até hoje.

Jul guei im por tan te quan do o Sr. Afon so Hen ri -
ques, Se cre tá rio de Ener gia do Mi nis té rio, men ci o nou 
que hou ve re al men te um pro ble ma de pla ne ja men to.
Aliás, Dr. Afon so, ques ti o ná vel. Inclu si ve, o pro ble ma
deu-se na ati tu de de mu dan ça da ma triz ener gé ti ca
con for me a pro pos ta; mas, pior do que isso, só re al ça
que fi ca mos na in cer te za di an te da de ci são em pre sa -
ri al.

Para mim, essa ques tão tem que cha mar aten -
ção do Par la men to bra si le i ro, ou seja, o Esta do bra si -
le i ro, as es ta ta is na ci o na is e o povo, por con se guin te,
fi ca rão re féns das de ci sões do mer ca do e do se tor
pri va do sem to mar ne nhu ma ati tu de e sem ter qual -
quer ins tru men to que obri gue o se tor pri va do a in ves -
tir em um se tor fun da men tal como é o de ener gia.

Então, além de ter es ta be le ci do um mo de lo que
sub me teu à ló gi ca mer ca do ló gi ca uma ques tão fun -
da men tal como a de ener gia, ago ra, mes mo na cri se,
não pode es ta be le cer ins tru men tos de pres são so bre
esse se tor. Pior, a pers pec ti va de con ti nu i da de ain da
não está cla ra. Não se sabe se vão pa rar com o pro -
gra ma de pri va ti za ção das ge ra do ras. Pelo in for me do 
Pre si den te da Pe tro bras, a ge ra ção de ter mo e lé tri cas
será, pri o ri ta ri a men te, pri va da, com par ti ci pa ção mi -
no ri tá ria da es ta tal bra si le i ra. Essa ques tão cha ma
aten ção. Qual é o con tro le pú bli co, qua is são os ins -
tru men tos de ge ra ção de ener gia não só na cri se,
mas para o pla ne ja men to fu tu ro?

Essa per gun ta me re me te a per gun tas prin ci pal -
men te ao se nhor e ao Pre si den te da Pe tro bras. O art.
7º da úl ti ma me di da pro vi só ria es ta be le ce que “di an te 
da emer gên cia, po de rão ser con tra ta das as obras
sem li ci ta ção.” Per gun to-me: Qual é a pers pec ti va? Di -
an te da emer gên cia, na mi nha opi nião, cons tru í da
por que não foi tra ta da de for ma ade qua da, que tem
con te ú do da inép cia mais cri mi no so por par te do Go -
ver no, per gun to se é isso que vai acon te cer. Va mos
fa zer to das es sas obras sem li ci ta ção, em nome a
emer gên cia? Essa ques tão pre ci sa fi car cla ra para o
Par la men to e para a so ci e da de bra si le i ra.

Inclu si ve, não foi abor da do o pro gra ma das pe -
que nas hi dre lé tri cas, cha ma das de PCHs, se não me
en ga no. Per gun to se se rão fe i tos e, em caso po si ti vo,
se se rão fe i tos tam bém sem li ci ta ção. Qual será o cri -



té rio? As con tra ções se rão fe i tas ao bel-pra zer das
de ci sões de Go ver no e dos cri té ri os ado ta dos in ter -
na men te nas em pre sas? Como será isso? Fa re mos
um gran de mer ca do, sem li ci ta ção, para a re a li za ção
das obras? Se as hi dre lé tri cas re al men te fo rem exe -
cu ta das, com que di nhe i ro e com qua is in ves ti men tos
se re a li za rão es sas obras? Essa é uma ques tão.

Gos ta ria de di ri gir ao Pre si den te da Pe tro bras,
par ti cu lar men te, al gu mas per gun tas que para mim
são im por tan tes.

Um dos as pec tos que te mos abor da do, Pre si -
den te Hen ri Phi lip pe Re ich stul, é o pro ble ma do ajus -
te fis cal, ou seja, as es ta ta is par ti ci pan do da cha ma da 
com po si ção do su pe rá vit pri má rio. Sa be mos que, em
1998, não ha via ne nhum tí tu lo da dí vi da pú bli ca em
car te i ra nas es ta ta is e que, no ano de 2000, já ha via
25,1 bi lhões de tí tu los da dí vi da pú bli ca na car te i ra
das es ta ta is.

Pri me i ra men te, per gun to: qual é a par ti ci pa ção
da Pe tro bras nis so já que in clu si ve as es ta ta is con tri -
bu í ram com 10 bi lhões para o su pe rá vit pri má rio?
Essa é uma ques tão.

La men ta vel men te, a nova Lei de Di re tri zes
Orça men tá ri as, que está para ser vo ta da, man tém a
ló gi ca de que as es ta ta is de vem com por o su pe rá vit
pri má rio dos acor dos do ajus te fis cal.

A se gun da ques tão diz res pe i to ao ga so du to
Bra sil-Bo lí via. Qual é a sua opi nião so bre o con tra to
fe i to – sei que isso não ocor reu du ran te a sua ges tão,
mas na ges tão do Pre si den te Joel Men des Ren nó.
Tra ta-se de algo pre o cu pan te, por que ele foi pre ju di ci -
al ao Bra sil, na me di da em que es ta be le ceu uma re fe -
rên cia no pre ço do dó lar, ge rou um ga so du to que tem
oci o si da de até hoje e, ao que pa re ce, as in de ci sões
ou as in cer te zas em pre sa ri a is têm re la ção com o ris -
co cam bi al. A Pe tro bras as su me aqui lo que o se tor
pri va do não vai que rer as su mir.

Sen do as sim, que ro sa ber – ouvi na im pren sa
que es ta va ha ven do ges tões para mu dan ça do con -
tra to – qua is as pre o cu pa ções da Pe tro bras, hoje, em
re la ção à mu dan ça de con tra to, vis to que a re fe rên cia
é o dó lar, par ti cu lar men te, e a in fla ção ame ri ca na. 

Do pon to da vis ta da nova ge ra ção e das uti li za -
ções no vas de gás, a Pe tro bras con ti nua as su min do
ris co cam bi al da sua par te ou ha ve rá com pen sa ção
do Te sou ro Na ci o nal para isso? Essa é uma pre o cu -
pa ção de quem se afli ge com a si tu a ção da es ta tal
Pe tro bras.

Para fi na li zar, não con se gui en ten der ain da qual 
será o pa pel do gás da Ba cia de Cam pos. Não fi cou
cla ro para mim, na sua ex po si ção, por que até hoje o

gás não foi usa do ade qua da men te, por que pre ci sa -
mos re cor rer a ga so du tos da Bo lí via. Foi para ser vir,
na mi nha opi nião, na épo ca, a in te res ses de gran des
mul ti na ci o na is bo li vi a nas. Por tan to, como fica a uti li -
za ção do gás da Ba cia de Cam pos nes se pla ne ja -
men to? 

Na trans pa rên cia, pro je ta da com cer ta ra pi dez,
no tei que já exis te um duto im por tan te. Mas tam bém
sou be pela im pren sa e, por isso, per gun to-lhe, para
con fir ma ção, qual será a pre o cu pa ção em au men tar
a uti li za ção de gás exis ten te no Bra sil, o gás da Ba cia
de Cam pos, nes se pla ne ja men to.

O SR. PRESIDENTE  (Antô nio Cam bra ia) –
Obri ga do, De pu ta da Jan di ra Feg ha li.

Pas so a pa la vra aos ex po si to res para as res pos -
tas aos ques ti o na men tos do Re la tor, Se na dor Pa u lo
Sou to, e da De pu ta da Jan di ra Feg ha li, ini ci an do pelo
Sr. Hen ri Phi lip pe Re ich stul.

O SR. HENRI REICHSTUL – Ten ta rei ser o mais 
bre ve pos sí vel, por que o nú me ro de ins cri tos e de
com po nen tes da Mesa é gran de.

Qu an to à in da ga ção do Se na dor Pa u lo Sou to
so bre o pre ço do gás e a ofer ta de gás para as usi nas
ter mo e lé tri cas, fi cou acer ta do, na úl ti ma por ta ria, que
a Pe tro bras ou ou tras em pre sas dis po ni bi li za ri am 40
mi lhões de me tros cú bi cos/dia de gás para a ter mo e -
lé tri ca, na pro por ção de 80% de gás bo li vi a no e 20%
de gás na ci o nal, para se che gar a uma com po si ção
de pre ço do gás ter me lé tri co com pa tí vel com a ta ri fa
de ener gia de ter mo e lé tri ca, cha ma do VN, que a Ane -
el ha via pro pos to. Esse gás tem uma for ma ção de
pre ço, como dis se, de 80% bo li vi a no e 20% na ci o nal,
atin gin do uma mé dia de pre ço – o an ti go 2,475, que,
hoje, por ca u sa da in fla ção ame ri ca na, se con ver teu
em US$2,58 por mi lhão de BTUs – que será cor ri gi da
em 80% pelo dó lar e 20% pelo IGPM. Esse gás será
ofer ta do para os pro je tos tér mi cos a um pre ço no mi -
nal fixo em real du ran te 12 me ses. A di fe ren ça en tre o
que a Pe tro bras está pa gan do em ter mos de ajus tes
cam bi as pelo gás bo li vi a no em ra zão da des va lo ri za -
ção cam bi al e esse pre ço fixo por 12 me ses será co -
ber ta pela pró pria Pe tro bras numa con ta es pe ci al na
qual se apli ca uma taxa de ju ros Se lic, que é a taxa de 
mer ca do – a mes ma que a re fe ri da en ti da de re ce be
pelo uso do seu di nhe i ro, pelo ca i xa que ela não uti li -
za e apli ca no mer ca do fi nan ce i ro. 

Pas sa dos 12 me ses, o VN – pre ço da ta ri fa de
ener gia elé tri ca da ter mo e lé tri ca – é re a jus ta do au to -
ma ti ca men te em vir tu de do au men to do pre ço do gás
ter mo e lé tri co, que terá dois com po nen tes. O pri me i ro
re fe re-se ao pro ce di men to de re ver quan to aque les



US$2,58 dó la res por mi lhão de BTUs va lem ao pre ço
do novo câm bio no fim de 12 me ses, adi ci o na dos de
uma par ce la re la ti va à amor ti za ção da con ta que a
Pe tro bras adi an tou fi nan ce i ra men te, re ce ben do ju ros
so bre aqui lo ou pa gan do ju ros se hou ver va lo ri za ção
cam bi al – na mes ma pro por ção e pela taxa Se lic, a
se rem amor ti za dos nos pró xi mos 12 me ses.

Por tan to, para a Pe tro bras, esse ins tru men to é
ne u tro do pon to de vis ta eco nô mi co. Tra ta-se de fi nan -
ci a men to que a Pe tro bras faz ao lon go de 12 me ses
para o qual se re mu ne ra como o faz o mer ca do fi nan -
ce i ro. É uma equa ção ade qua da para a men ci o na da
en ti da de, não en vol ven do ne nhum sub sí dio e aten -
den do ao in te res ses da Pe tro bras e a uma das prin ci -
pa is pre o cu pa ções dos in ves ti do res em ter mo e lé tri -
cas: as se gu rar que o VN, a ta ri fa de ener gia elé tri ca,
será re a jus ta do au to ma ti ca men te, ten do em vis ta o
au men to do pre ço do gás. Essa era uma gran de in qui -
e ta ção dos in ves ti do res.

O SR. PAULO SOUTO – A ga ran tia dis so nos
con tra tos de su pri men to fica as se gu ra da?

O SR. HENRI REICHSTUL – A ga ran tia de pre -
ço ou de quan ti da de?

O SR. PAULO SOUTO – Des se tipo de re a jus te.

O SR. HENRI REICHSTUL – É uma por ta ria da
Ane el dan do o VN au to má ti co. Ela já foi ex pe di da?

O SR. AFONSO HENRIQUES MOREIRA
SANTOS – Per gun ta ram-me isso hoje, mas não te -
nho cer te za. O pes so al da Ane el que está pre sen te
tal vez pos sa res pon der. Mar ra...

O SR. MARRA (so bre no me não de cli na do) –
Não saiu ain da a por ta ria.

O SR. HENRI REICHSTUL – Mas vai sair, não é
isso?

O SR. (so bre no me não de cli na do) – Sim.

A SRA. JANDIRA FEGHALI – Des cul pe-me, Sr.
Pre si den te, ape nas para en ten der, os in ves ti do res te -
rão a ga ran tia do pre ço da ta ri fa de acor do com a mu -
dan ça cam bi al, ou seja, o con su mi dor, na pon ta, é
quem paga?

O SR. PAULO SOUTO – A dis tri bu i do ra.

A SRA. JANDIRA FEGHALI – Então, é o con su -
mi dor.

O SR. HENRI REICHSTUL – É. Se é um pro du to 
im por ta do, ape sar de es tar fora de or dem, SRA. De -
pu ta da – a exem plo do pe tró leo, da ener gia de Ita i pu e 
do tê nis Nike, que de ve rão ser pa gos em dó lar cor res -
pon den te caso não seja fe i to aqui.

A SRA. JANDIRA FEGHALI – Tê nis não é ener -
gia, Pre si den te. Não é pos sí vel com pa rar o su pér fluo
com o fun da men tal.

O SR. HENRI REICHSTUL – Des cul pe-me, o
exem plo não foi per ti nen te.

Essa é a for ma pela qual foi acer ta da a por ta ria.
A ofer ta está li mi ta da a 40 mi lhões de me tros cú bi cos.

Sra. De pu ta da, es tou res pon den do a uma par te
de sua per gun ta acer ca do gás de Cam pos. Por que
essa ofer ta é li mi ta da a 40 mi lhões de me tros cú bi -
cos? Por que exis te uma ofer ta res tri ta de gás na ci o -
nal no País. O Bra sil não é um gran de pro du tor de gás
na tu ral, mas há uma ofer ta abun dan te do re fe ri do pro -
du to ao lon go dos Andes, Bo lí via e Argen ti na. O nos -
so gás é prin ci pal men te as so ci a do. Então, na equa -
ção e na me di da em que exis te já um com pro mis so de 
ven da de gás na ci o nal mais ba ra to para in dús tria e
co mér cio, exis te uma dis po ni bi li da de re la ti va men te
pe que na de gás na ci o nal para pro je to tér mi co, en tão
se a gen te qui ser au men tar essa ofer ta além dos 40
mi lhões de me tros cú bi cos para a ter mo e lé tri ca, a ori -
gem vai ser bo li vi a na, e aí a equa ção de pre ços de um 
gás mais ba ra to, que é o mix na ci o nal com o bo li vi a -
no, não pode ser apli ca da. Está cla ro? 

Essa é a ques tão do pa pel da Pe tro bras.

Em re la ção às per gun tas co lo ca das pela De pu -
ta da Jan di ra Feg ha li, pri me i ro em re la ção à for ma rá -
pi da com que es sas trans pa rên ci as fo ram pas sa das,
isso não im pli ca que nós não que ría mos que a aten -
ção da De pu ta da fos se de di ca da às trans pa rên ci as, e 
sim por ca u sa do adi an ta do da hora e da ne ces si da de 
de três ex po si to res se apre sen ta rem. Mas, se qui ser,
pas so aqui cin co ho ras, trans pa rên cia por trans pa -
rên cia, não há nada a es con der, não há fal ta de trans -
pa rên cia.

A SRA. JANDIRA FEGHALI – Pela or dem, Pre -
si den te. Não foi esse sen ti do, Sr. Hen ri. Acho que V.
Exª está na de fen si va. Não sei por quê. Eu não dis se
isso. Eu dis se que eu não con se gui per ce ber – e por
isso fiz a per gun ta – pela ra pi dez, mas nós te re mos
seus do cu men tos xe ro ca dos na mão, isso não é pro -
ble ma.

Não foi essa a ques tão. V. Exª está na de fen si va
não sei por quê. Até para com pa rar tê nis com ener gia
mos tra que V. Exª está com um pé atrás hoje.

O SR. HENRI REICHSTUL – Em re la ção à
ques tão do ajus te fis cal, a Pe tro bras faz par te, na me -
di da em que tem o só cio ma jo ri tá rio Te sou ro Na ci o -
nal, das con tas pú bli cas. Por tan to, tan to o dé fi cit pri -
má rio da Pe tro bras quan to o su pe rá vit pri má rio fa zem 



par te do con jun to do dé fi cit ou su pe rá vit pri má rio do
se tor pú bli co bra si le i ro. É uma ques tão de de fi ni ção.

A Pe tro bras, nos úl ti mos dois anos, não fi cou de
for ma ne nhu ma res tri ta, nos seus in ves ti men tos, em
fun ção des sas me tas. Já apre sen tei isso, acho que já
es ti ve nes te Con gres so mais de dez ve zes, pres tan do
es cla re ci men tos, aten den do a ne ces si da des de ex pli -
ca ções e já ex pli quei vá ri as ve zes aqui, na Câ ma ra
dos De pu ta dos, em vá ri as Co mis sões, que a es tru tu ra
de fi nan ci a men to dos in ves ti men tos da Pe tro bras por
in ter mé dio de so ci e da des com pro pó si tos es pe cí fi cos
faz com que a Pe tro bras pos sa ter um pro gra ma de in -
ves ti men to in de pen den te men te de suas me tas de pri -
má rio. Isso é em re la ção a sua pri me i ra per gun ta.

Em re la ção à ques tão do ga so du to Bra sil-Bo lí -
via, a res pe i to des sa cons tru ção, a mi nha opi nião se
al te rou pro fun da men te fren te ao agra va men to da cri -
se ener gé ti ca. Eu acho que se nós não ti vés se mos
esse ga so du to aqui, a gen te não con se guis se agre -
gar pelo me nos 8 mil me gas de ca pa ci da de, um sis te -
ma que hoje tem 70 mil, ou seja, es ta mos fa lan do
qua se de 12%, 15% de de man da de ca pa ci da de adi -
ci o nal num pra zo de três, qua tro anos, nós es ta ría -
mos re al men te numa si tu a ção mu i to mais gra ve do
que a que es ta mos vi ven do. As crí ti cas que se ou vem
em re la ção a esse ga so du to é de que ele foi cons tru í -
do com pou ca cla re za em re la ção à de man da de gás
no Bra sil, o mer ca do não exis tia, mas, como é um pro -
du to que não exis tia tam bém, essa é uma crí ti ca que
eu acho que é fa cil men te con tes tá vel, no sen ti do de
que é pos sí vel, você tem que cri ar esse mer ca do, daí
é você ge rar, é você cons tru ir um ga so du to com ca pa -
ci da de oci o sa, na tu ral, pro gra ma da, que você não vai
fi car cons tru in do dez ga so du tos, você cons trói um ga -
so du to com a ca pa ci da de oci o sa pla ne ja da e à me di -
da que você vai cri an do seu mer ca do ele vai ocu pan -
do. Isso acon te ce em vá ri os se to res de bens de ca pi -
tal pe sa do, em pe tro quí mi ca e pa pel ce lu lo se, você
não sai com a plan ta com ple na ca pa ci da de, você não 
tem um mer ca do. Você an te ci pa a ca pa ci da de. Por -
tan to, o pro ble ma não era tan to o mer ca do, era mais a 
ofer ta de gás, as re ser vas pro va das na Bo lí via eram
re la ti va men te ba i xas.

A Bo lí via, nos úl ti mos três anos, acho que de cu -
pli cou o vo lu me de re ser vas cer ti fi ca das, es ta va cin co 
TCFs, que são uni da des de re ser va de gás, e hoje
está em 40 TCFs o cer ti fi ca do. Só para V. Exªs te rem
uma idéia, o ga so du to Bra sil-Bo lí via, a 30 mi lhões de
me tros cú bi cos por dia, du ran te vin te anos, gas ta ria 7
TCFs e meio. Ou seja, atu al men te, a Bo lí via pos sui
re ser vas de gás pro va das para qua se seis ga so du tos

igua is ao de 30 mi lhões de me tros cú bi cos que têm
ain da ca pa ci da de oci o sa. Esta mos trans por tan do 11
mi lhões de me tros cú bi cos de gás nes se ga so du to.

Com re la ção ao ris co cam bi al, cre io que já ex pli -
quei, é a mes ma per gun ta do Se na dor Pa u lo Sou to.
So bre no vas uti li za ções de gás, não en ten di bem a
per gun ta da De pu ta da.

Vou di re to à ques tão do gás da ba cia de Cam -
pos. Como dis se, o gás na ba cia de Cam pos é um gás 
as so ci a do que está sen do pro du zi do em 40 pla ta for -
mas – há 40 pla ta for mas na ba cia de Cam pos –, ele é
es pa lha do, e há um pro je to de que i ma zero des se
gás, mu i to mais por ra zões am bi en ta is do que por ra -
zões eco nô mi cas. Não se jus ti fi ca ria mon tar um sis te -
ma de ga so du tos nas 40 pla ta for mas, mes mo aque -
las que pro du zem pou co gás, isto é, em es ca la eco -
no mi ca men te in viá vel, e tra zer esse gás por um sis te -
ma de ga so du tos da ba cia de Cam pos. Isso não é
pos sí vel. Daí a ori gem da que i ma do gás. E, a par tir
daí, por ra zões de aque ci men to e de am bi en te, es ta -
mos no pro gra ma de que i ma zero. Ti ra mos o má xi mo
de gás pos sí vel da ba cia de Cam pos, do pon to de vis -
ta eco nô mi co. É o nos so pro du to. So mos ven de do res
de gás. E pre fe ri mos ven der nos so gás a ven der o gás 
im por ta do da Bo lí via. É mais com pen sa dor, ape sar
de ser mos pro du to res na Bo lí via tam bém.

A SRA. JANDIRA FEGHALI – As li ci ta ções.
O SR. HENRI REICHSTUL – Com re la ção às li -

ci ta ções?
A SRA. JANDIRA FEGHALI  – To das as obras

pro je ta das em nome da emer gên cia, se gun do o art.
7º da me di da pro vi só ria, po dem dis pen sar li ci ta ções.

O SR. HENRI REICHSTUL – A Pe tro bras, des -
de a nova lei do pe tró leo, está dis pen sa da da uti li za -
ção dos me ca nis mos da Lei nº 8.666. Ela tem um
com por ta men to em re la ção às suas obras mu i to pa -
re ci do com uma gran de cor po ra ção. Por tan to, cre io
que a ques tão não se apli ca es pe ci fi ca men te à Pe tro -
bras. Pode ser que se apli que a ou tras em pre sas pú -
bli cas. Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Antô nio Cam bra ia) – Pas -
so a pa la vra ao Dr. Jer son Kel man para suas res pos -
tas.

O SR. JERSON KELMAN – O Se na dor Pa u lo
Sou to me di ri giu qua tro ques tões. A pri me i ra re fe ren te 
a se a ANA es ta va atu an do em ou tor gas pela uti li za -
ção da água para ter mo e lé tri cas. A res pos ta é sim.
Inclu si ve a não dis po ni bi li da de hí dri ca é, às ve zes, fa -
tor de ter mi nan te para a não ins ta la ção de ter mo e lé tri -
cas, como é o caso da ba cia de Pi ra ci ca ba, por exem -
plo, mu i to es tres sa da hi dri ca men te.



Na se gun da ques tão foi fe i ta uma re fe rên cia a
lou vá vel e elo giá vel atu a ção da Chesf em re la ção ao
en co lhi men to do lago de So bra di nho, que faz com
que al gu mas to ma das d’água fi quem ex pos tas, fi -
quem no va zio, e é ne ces sá rio al gum tipo de apo io a
es sas co mu ni da des no sen ti do de en com pri dar as to -
ma das d’água. São obras ci vis.

E o Se na dor in da gou qual a atu a ção da ANA. A
ANA está en vol vi da. Na se ma na pas sa da, re a li za mos 
na sede da ANA uma re u nião com a par ti ci pa ção da
Chesf, Co de vasf, Ce mig, al guns re pre sen tan tes do
se tor de sa ne a men to e tam bém do Mi nis té rio dos
Trans por tes, no sen ti do de en con trar so lu ções para
um co ber tor cur to. Ou seja, quan do se dis se que o
lago en co lhe, se to res que uti li zam a água fi cam com
pro ble mas. E não ape nas isso. Qu an do a va zão de
So bra di nho é flu en te e co me ça a fi car pe que na, o ní -
vel d’água a ju san te co me ça a ba i xar e al gu mas to -
ma das d’água tam bém fi cam ex pos tas. Essa re u nião
re ve lou que ain da exis tem so lu ções de sim ples im ple -
men ta ção. No caso, por exem plo, do trans por te flu vi -
al, um acor do fe i to foi que as eclu sas fun ci o na ri am
ape nas uma vez por se ma na. Foi, di ga mos, uma re u -
nião de con ci li a ção de in te res ses bem-su ce di da.

Com re la ção a no vos po ten ci a is, qua se to dos lo -
ca li za dos na Ama zô nia, o Se na dor in da gou se a ANA
está – re pi to que a ANA tem ape nas cin co me ses de
ida de – mas se ela está cum prin do o seu man da to de
tra tar de en ca i xar a se le ção de no vas usi nas den tro
de uma vi são de uso múl ti plo. Nós ain da não te mos
re sul ta dos; es ta mos ini ci an do as con tra ta ções e pla -
nos de ba ci as hi dro grá fi cas que te nham como um dos 
com po nen tes o se tor elé tri co, mas não o úni co. O se -
tor elé tri co, no pas sa do, foi mu i to com pe ten te ao olhar 
os rios como um re cur so na tu ral pró prio para a uti li za -
ção em apro ve i ta men to de ener gia elé tri ca. Por tan to,
fa zia a di vi são de que das, que é cha ma da de in ven tá -
rio, com mu i ta cor re ção, com mu i ta pro pri e da de téc ni -
ca. A ANA pro põe o en ten di men to de que essa vi são
se to ri al é uma das ver ten tes que te mos de ob ser var
quan do se faz um pla no de ba cia hi dro grá fi ca. Ou tras
ver ten tes são o abas te ci men to ur ba no, como pri o ri tá -
rio, a ir ri ga ção e os trans por tes. E os pla nos de ba cia
hi dro grá fi ca le va rão isso em con si de ra ção.

Co me ça ría mos pela Ba cia do Xin gu, por que lá
se lo ca li zam im por tan tes po ten ci a is hi dre lé tri cos que
ne ces si tam des sa abor da gem mais sis tê mi ca. 

A quar ta per gun ta do Se na dor re fe re-se ao uso
múl ti plo das águas na hi pó te se de pri va ti za ção das
usi nas ge ra do ras. É aque la di fe ren ça de usi nas pri va -
das e pú bli cas no que diz res pe i to à água. Essa per -

gun ta me dá a opor tu ni da de de fa zer um es cla re ci -
men to im por tan te, por que, com fre qüên cia, eu per ce -
bo na im pren sa o não en ten di men to de um fato que é
fun da men tal. É a isto que eu cha mo de ope ra ção:
abrir com por tas; pas sar água pe las tur bi nas ou pe los
ver te do res. Essa de ci são, que é cru ci al, não é hoje,
não foi no pas sa do e não será no fu tu ro algo que o
dono da usi na pos sa de ci dir. Por quê? Por que o nos so 
sis te ma é hi dra u li ca men te co nec ta do. A água que
uma usi na sol ta é in su mo para a usi na que está rio
aba i xo. Então, se cada dono de usi na usas se a água
como bem en ten des se, nós es ta ría mos su bu ti li zan do
o re cur so na tu ral. Por isso, sem pre, des de que o se tor
elé tri co se or ga ni zou, na dé ca da de 50, o an ti go
GCOI, Gru po de Co or de na ção de Ope ra ção Inter li ga -
da, ope ra es sas usi nas to das, de ci de quan to vai ser
ge ra do de ener gia em cada usi na na es ca la na ci o nal,
olhan do aqui lo que mi ni mi za o cus to ope ra ti vo na es -
ca la Bra sil, sem olhar quem é dono de cada usi na.
Isso é es sen ci al sob a óti ca do se tor elé tri co. Então,
qual é a van ta gem de ser dono de uma usi na hi dre lé -
tri ca? Na prá ti ca, é como se fos se só cio de uma em -
pre sa hi po té ti ca, que nós po de ría mos cha mar de “Hi -
dre le tri ci da de do Bra sil”. O que cada usi na hi dre lé tri -
ca tem é a ca pa ci da de de ven der ener gia, que é uma
par ce la do que esse con jun to de usi nas do Bra sil pro -
duz, mas não é a ener gia, ne ces sa ri a men te, ge ra da
na sua tur bi na. Não é como uma fá bri ca de sa pa tos; é
ou tra co i sa.

Até ago ra, a mi nha aná li se foi pu ra men te de na -
tu re za do se tor hi dre lé tri co; não en trou ne nhum ou tro
se tor. Sob a óti ca do se tor hi dre lé tri co, a ope ra ção das 
usi nas é cen tra li za da. No pas sa do, isso foi fe i to pelo
GCOI; hoje é fe i to pelo ONS, que diz quan to cada usi -
na ge ra rá de ener gia a cada in ter va lo de tem po. Eu
re pi to que esse des pa cho é fe i to em es ca la na ci o nal:
Bra sil.

Com a uti li za ção dos rios para ou tros usos que
não só a pro du ção de ener gia elé tri ca, no me a da men -
te abas te ci men to ur ba no, uso in dus tri al, ir ri ga ção,
trans por te, re cre a ção e ou tros, já não é pos sí vel que
a ope ra ção des sas usi nas, que, no fi nal das con tas,
de ter mi nam quan ta água es ta rá cor ren do pe los rios,
seja ape nas fe i ta por um se tor, que é o elé tri co. Foi
por isso que a lei de cri a ção da ANA atri bu iu a ela,
como en ti da de ges to ra de re cur sos hí dri cos, a res -
pon sa bi li da de de olhar se essa ope ra ção tam bém sa -
tis faz aos ou tros se to res. Então, como eu dis se, a
ope ra ção dos re ser va tó ri os sem pre será fe i ta olhan -
do dois as pec tos: a pro du ção de ener gia elé tri ca mi ni -
mi zan do cus tos na es ca la Bra sil e o uso dos se to res



ou tros, que não hi dre le tri ci da de, na es ca la da ba cia
hi dro grá fi ca. Essa se gun da res pon sa bi li da de cabe à
ANA. E a lei que a cria de ter mi na que a ANA, olhan do
os usos múl ti plos na es ca la da ba cia, e a ONS, olhan -
do o in te res se de ma xi mi za ção de pro du ção de ener -
gia na es ca la na ci o nal, têm que se ar ti cu lar para que
a ope ra ção des sas usi nas obe de ça a es tas duas óti -
cas: a óti ca lo cal da ba cia e a óti ca na ci o nal do grid
elé tri co.

Então, res pon den do ago ra de for ma ob je ti va,
não faz di fe ren ça a na tu re za do dono da usi na.

O SR. (de ba te dor não iden ti fi ca do, nome não
de cli na do, fa lan do fora do mi cro fo ne) – Des de que a
re gu la ção seja boa.

O SR. JERSON KELMAN – A lei já de ter mi na
isso. Para dar um exem plo con cre to dis so, na mi nha
ex po si ção, Se na dor, ci tei o caso da uti li za ção do es to -
que de água na Ilha Sol te i ra, que, sob o pon to de vis ta 
do se tor elé tri co, é de ab so lu to in te res se uti li zar logo,
e sob o pon to de vis ta do se tor de na ve ga ção, não, há
o in te res se de pos ter gar esse uso da água para pro -
du ção de ener gia elé tri ca.

De acor do com a lei, a ANA e ONS já se re u ni -
ram mais de seis ve zes, cha man do, na tu ral men te,
seus in te res sa dos, o se tor de na ve ga ção, o se tor agrí -
co la e o se tor elé tri co, para achar a so lu ção, que não
será de cus to zero, pois isso não exis te, mas a so lu -
ção de mí ni mo cus to.

A De pu ta da Jan di ra Feg ha li en ten deu, pela mi -
nha apre sen ta ção, que eu tina afir ma do que o pro ble -
ma que es ta mos ven cen do não tem ori gem hi dro ló gi -
ca.

De pu ta da, que ro me pe ni ten ci ar por não ter sido 
cla ro na mi nha ex po si ção, mas, na re a li da de, mi nha
men sa gem foi opos ta. Te mos um pro ble ma hi dro ló gi -
co, sim. Mos trei, na mi nha apre sen ta ção, que a seca
que es ta mos vi ven do hoje no São Fran cis co, o prin ci -
pal for ne ce dor de ener gia para o Nor des te, é a pior do 
his tó ri co. No jar gão do se tor elé tri co, te mos um novo
pe río do crí ti co, no caso do São Fran cis co. E no caso
do Rio Gran de, que foi o úni co exem plo que dei no
caso de Fur nas, o que afir mei foi que não é a pior
seca do his tó ri co, mas isso não quer di zer que não es -
te ja mos vi ven do um sé rio pe río do de seca; é o quar to
pior do his tó ri co.

A SRA. JANDIRA FEGHALI  – Sr. Pre si den te,
não en ten di o es cla re ci men to de S. Sª.

Na sua apre sen ta ção ini ci al, o se nhor mos trou o 
grá fi co, ra pi da men te, mas deu para ver, por que ele ti -
nha, in clu si ve, o sím bo lo da chu va, de cima para ba i -
xo – sim bo li ca men te, ele é as sim –, o se nhor dis se, e

pres tei mu i ta aten ção, foi que essa não é a pior seca
his tó ri ca, e, por tan to, não é o ar gu men to da seca que
jus ti fi ca a cri se. Enten di o se nhor di zer isso. Se não é
isso, é um con fron to ci en tí fi co das opi niões que te mos 
ou vi do. Enten di isso.

O SR. JERSON KELMAN – Vou es cla re cer.
Não há dú vi da ne nhu ma de que a seca que se vive no 
São Fran cis co é a pior do his tó ri co, o que tam bém não 
quer di zer que seja a úni ca ra zão para a cri se que vi -
ve mos. Não es tou afir man do que a úni ca ra zão da cri -
se que vi ve mos seja de ori gem hi dro ló gi ca, não es tou
afir man do isso. Estou afir man do é que, no São Fran -
cis co, esta é a pior seca que vi ve mos no re gis tro his -
tó ri co. 

No caso de Fur nas, é a quar ta pior seca. Isso
quer di zer que, se a ra zão hi dro ló gi ca fos se a úni ca,
não te ria ha vi do ra ci o na men to. Há ou tras ra zões, no
caso do Su des te, para o ra ci o na men to, que não é só
a hi dro lo gia. Dis so sa be mos.

O SR. PRESIDENTE  (Antô nio Cam bra ia) –
Con ce do a pa la vra ao Dr. Afon so Hen ri ques, para
suas res pos tas.

O SR. AFONSO HENRIQUES MOREIRA
SANTOS – O Se na dor Pa u lo Sou to co lo cou uma per -
gun ta so bre o in ven tá rio, como está sen do de sen vol -
vi do o in ven tá rio. Na ver da de, exis te pre vi são na le gis -
la ção da apli ca ção do re cur so da com pen sa ção fi nan -
ce i ra e da Re ser va Glo bal de Re ver são para os es tu -
dos hi dro ló gi cos. A Ane el, no ano de 2000, con tra tou
uma sé rie de es tu dos exa ta men te vi san do a com ple -
men tar, atu a li zar os es tu dos que já ha via. O se tor era
bas tan te es tu da do, mas pre ci sa va-se dar um novo
en fo que.

Da par te do Mi nis té rio, exis te uma do ta ção or ça -
men tá ria pró pria. Inclu si ve, exis te a in ten ção de se fa -
zer es ses es tu dos de in ven tá rio com a Agên cia Na ci -
o nal de Águas, ten do em vis ta que o in ven tá rio hoje,
como já co lo ca do pelo Dr. Jer son Kel man, tem que
ser tra ta do de uma for ma mu i to mais abran gen te que
ape nas uma vi são elé tri ca. A lei já pre vê que a dis po -
ni bi li da de hí dri ca para a ge ra ção de ener gia elé tri ca
será de fi ni da pela Agên cia Na ci o nal de Águas. Por -
tan to, o en fo que é mul ti ob je ti vo, de mul ti u so da água.

Com re la ção a uma ou tra do Se na dor Pa u lo
Sou to, so bre a fal ta de in te res sa dos, nas vá ri as ve zes 
em que fal ta ram in te res sa dos nas li ci ta ções de li nha
de trans mis são, como no caso das li nhas Nor te—Sul
e Cu ri ti ba—São Pa u lo, o Go ver no au to ri zou as es ta -
ta is Fur nas e Ele tro nor te a en trar e re a li zar aque la
obra. Por tan to – e esse não é o úni co caso –, a obra



não de i xou de ser fe i ta. E tem sido essa a po lí ti ca
quan to às li nhas de trans mis são.

Qu an to à ge ra ção de ener gia, no caso de usi nas 
hi dre lé tri cas para as qua is não apa re ce ram can di da -
tos, a po si ção da Ane el foi a de re a pre sen tar aque la
usi na nou tro mo men to e ava li ar por que não apa re ce -
ram in te res sa dos. Foi o que ocor reu, se não me en ga -
no, com Itu mi rim, uma usi na com com ple xi da de am bi -
en tal, com cus to mais ele va do. A po lí ti ca go ver na -
men tal é que, se for uma usi na fun da men tal, a ini ci a ti -
va es ta tal es ta rá pre sen te, com pen san do a não-pre -
sen ça da ini ci a ti va pri va da. Isso é o que tem ocor ri do
no que se re fe re a li nhas de trans mis são.

Te mos ain da o caso de Belo Mon te, usi na do
por te de Tu cu ruí, que le va re mos ao Con se lho Na ci o -
nal de Po lí ti ca Ener gé ti ca ago ra em ju lho. Evi den te -
men te, no caso dela a pre sen ça es ta tal é es sen ci al. É
cla ro que de ve rá ser um ar ran jo es ta tal pri va do.

Com re la ção às ques tões da De pu ta da Jan di ra
Feg ha li, esse novo pla ne ja men to, como men ci o nei,
fica mu i to sub me ti do à in cer te za das de ci sões em pre -
sa ri a is. Então, te mos que en con trar ins tru men tos de
Go ver no que in du zam de ma ne i ra mais for te a re a li -
za ção das obras pre ten di das. Como exem plo, te mos
o caso da Pe tro bras em ter mo e lé tri ca. A Pe tro bras,
em pre sa do Go ver no, está re a li zan do uma sé rie de
obras por in te res se pró prio, evi den te men te em pre sa -
ri al, mas tam bém por de ci são go ver na men tal. O pró -
prio pre ço da Pe tro bras para o gás ter mo e lé tri co é es -
ta be le ci do de ma ne i ra tal que aten da aos in te res ses
da po lí ti ca ener gé ti ca do Go ver no bra si le i ro por in ter -
mé dio do Mi nis té rio de Mi nas e Ener gia. Ape sar dis -
so, em ne nhum caso a Pe tro bras é pre ju di ca da fi nan -
ce i ra men te, nem com a con ta de com pen sa ção que
se fez para re du zir o ris co cam bi al. Como dis se o Pre -
si den te Hen ri Phi lip pe Re ich stul, a con ta de com pen -
sa ção é re mu ne ra da pela taxa Se lic, que é uma taxa
de mer ca do. Então, em bo ra a Pe tro bras seja um
agen te de Go ver no, nes te caso não está sub me ti da a
per das. Tem o seu in te res se em pre sa ri al de vi da men -
te pre ser va do.

Além da Pe tro bras, te mos o caso do BNDES,
que, pe los fi nan ci a men tos que con ce de, é for te in du -
tor das obras de in te res se do Go ver no; e a pró pria
Ele tro brás, que atu al men te está com um pro gra ma de 
com pra de ener gia de pe que nas cen tra is hi dre lé tri -
cas, o que per mi ti rá o fi nan ci a men to, por meio do
BNDES, des sas hi dre lé tri cas. Te mos hoje cer ca de
1500 me ga watts au to ri za dos em pe que nas cen tra is
hi dre lé tri cas. É um gran de pro gra ma de PCHs. E essa 

ação con jun ta da Ele tro brás e do BNDES per mi ti rá a
ma te ri a li za ção des se pla no.

Com re la ção às obras sem li ci ta ção, já dis se
bem o Pre si den te Re ich stul que a Pe tro bras tem um
caso es pe ci al. Eu que ria lem brar que, na me di da pro -
vi só ria, são pre vis tas aqui si ções, em ca sos emer gen -
ci a is, de obras sem li ci ta ção. Mas eu gos ta ria de
acres cen tar que, além des sa ex ce ção da Pe tro bras,
já pre vis ta em lei, há tam bém o caso de aqui si ção de
ener gia sem li ci ta ção. Aqui si ção de ener gia elé tri ca
por um ente es ta tal não pre ci sa pas sar por um pro -
ces so li ci ta tó rio. Isso já está pre vis to na Lei nº 9.074,
se não me en ga no, ou na Lei nº 9.427. Tra ta-se de
ener gia elé tri ca, e não de obra.

A SRA. JANDIRA FEGHALI – Estou fa lan do de
obra.

O SR. AFONSO HENRIQUE MOREIRA DOS
SANTOS  – No caso de obras, essa me di da pro vi só ria 
vem com ple men tar a ma té ria, caso seja ne ces sá rio.
Mas não é essa a po lí ti ca que está sen do de sen vol vi -
da pela Câ ma ra de Ges tão da Cri se. Não é in ten ção
dela que ocor ram pro ce di men tos des sa na tu re za, de
com pra sem pro ces so li ci ta tó rio, sem pro ces so com -
pe ti ti vo. Con tu do, po dem exis tir ca sos em que se jam
ne ces sá ri as aqui si ções de equi pa men tos ou de com -
pras sem li ci ta ção. Não tem sido essa, até ago ra, a li -
nha de ci só ria da Câ ma ra.

Eram es ses os co men tá ri os.
Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Antô nio Cam bra ia) – Mu i -

to obri ga do, Dr. Afon so Hen ri ques.
Exis te um gran de nú me ro de Par la men ta res ins -

cri tos. Nas ve zes an te ri o res, di vi di mos os Par la men -
ta res em gru pos de qua tro, e fo ram mu i to pro ve i to sas
as au diên ci as pú bli cas. Então, va mos pro ce der da
mes ma ma ne i ra, até para apro ve i tar mos o tem po,
pelo adi an ta do da hora, a fim de que haja um ma i or
apro ve i ta men to des ta au diên cia pú bli ca.

O pró xi mo ins cri to, De pu ta do Air ton Dipp, afas -
tou-se há pou cos ins tan tes, não está pre sen te. O ora -
dor se guin te, De pu ta do Fer nan do Ga be i ra, tam bém
não está pre sen te. O pró xi mo ins cri to é o De pu ta do
Mar cos Cin tra, a quem con ce do a pa la vra.

O SR. MARCOS CINTRA – Sr. Pre si den te, Srªs
e Srs. Se na do res, Srªs e Srs. De pu ta dos, ouvi com
mu i ta aten ção as ex pli ca ções hi dro ló gi cas que nos fo -
ram ofe re ci das pelo Dr. Jer son Kel man. Ape sar de es -
sas in for ma ções te rem sido al ta men te ins tru ti vas,
pen so que a cri se ener gé ti ca que vi ve mos hoje tem
mu i to pou co a ver com a ques tão efe ti va men te hi dro -
ló gi ca. A ques tão das águas, evi den te men te, é um



dos fa to res de ris cos que en vol vem a ofer ta de ener -
gia elé tri ca, mas se ria uma gros se i ra sim pli fi ca ção se
atri bu ir a cri se que es ta mos vi ven do ex clu si va men te a 
esse fe nô me no, como, de res to, ouve-se mu i to fa lar.

Des se modo, eu gos ta ria de pas sar a co men tar
a ex po si ção do Dr. Afon so Hen ri ques, por que me pa -
re ce que lá, re al men te, está a ques tão fun da men tal,
cru ci al, de tudo isso que es ta mos que ren do dis cu tir
aqui. Re pi to: não se tra ta de uma ques tão de águas.
Pen so que é uma ques tão de pla ne ja men to, de vi são,
de ins tru men tal, de mo de lo.

Acre di to que a ex po si ção do Dr. Afon so Hen ri -
ques, quan do se re fe ria à ques tão de pla ne ja men to,
aca bou se trans for man do numa mu ni ção vas ta e ge -
ne ro sa para aque les que são con trá ri os ao mo de lo de 
pri va ti za ção do se tor, ao mo de lo ener gé ti co ba se a do
na par ti ci pa ção in ten sa do se tor pri va do. Eu não me
in cluo nes sa ca te go ria, pelo con trá rio. Ape sar de o
mo de lo pri va do na ge ra ção de ener gia elé tri ca ser
novo no mun do in te i ro – pou cos pa í ses no mun do pri -
va ti za ram com in ten si da de o se tor ener gé ti co –, o
Bra sil mer gu lhou de ca be ça den tro de um mo de lo.

Então, pa re ce-me que a sua fala re al men te é a
es sên cia do pro ble ma que pre ci sa mos dis cu tir aqui.
Hou ve ou não pla ne ja men to? Qu a is fo ram as fa lhas
de pla ne ja men to que even tu al men te po dem ser res -
pon sá ve is por tudo que isso que está acon te cen do?

Não acre di to que pos sa mos atri bu ir isso me ra -
men te a fa to res hi dro ló gi cos, por uma ra zão mu i to
sim ples: exis te uma pro ba bi li da de, evi den te men te, de 
ha ver se cas. O Dr. Jer son Kel man mos trou aqui que,
em 50 anos, fo ram três anos em que a seca foi tão in -
ten sa que pra ti ca men te es va zi ou as re pre sas ou as
fez che gar ao seu pon to crí ti co. Isso nos da ria uma
pro ba bi li da de de três em cin qüen ta de ha ver a fa lên -
cia da ge ra ção de ener gia elé tri ca. Esse é um ris co
ina ce i tá vel. Eu não en tra ria num avião, por exem plo,
se sou bes se que exis te pro ba bi li da de de três em cin -
qüen ta de ele cair. Da mes ma for ma, não acre di to que 
se pos sa con ce ber um mo de lo de ge ra ção de ener gia 
elé tri ca em que a pro ba bi li da de de um in su ces so, de
uma to tal der ro ca da, seja tão ele va da.

Essa é re al men te uma ques tão de pla ne ja men -
to. Essa é a ques tão fun da men tal. É so bre isto que
esta Co mis são pre ci sa dis cu tir: qual é o mo de lo que
va mos ado tar da qui para fren te?

Então, fica a mi nha per gun ta, por que pen so que
ela se so bre põe a to das as de ma is. Há vá ri as ou tras
que eu gos ta ria de fa zer tan to ao Pre si den te da Pe tro -
bras como ao Di re tor-Pre si den te da Agên cia Na ci o nal 
das Águas, mas esta é a fun da men tal: qual é a pers -

pec ti va de pla ne ja men to eco nô mi co e de in ves ti men -
tos que a Ele tro brás e o Mi nis té rio es tão an te ven do
para o fu tu ro? Se não, não va mos ja ma is re sol ver o
pro ble ma fun da men tal.

O se nhor mes mo de cla ra aqui que o mo de lo
hoje é in se gu ro e in cer to e que o Go ver no não tem os
ins tru men tos, por meio de um pro ces so de pla ne ja -
men to de ter mi na ti vo, para es ta be le cer os in ves ti men -
tos ne ces sá ri os. Se não for isso, des cul pe-me, mas
pen so que te mos de re ver ter esse mo de lo ime di a ta -
men te. Eu se ria uma das úl ti mas pes so as a se rem
acu sa das even tu al men te de ser ad ver sá rio de um
mo de lo pri va ti zan te.

Essa é a gran de ques tão que pre ci sa mos dis cu -
tir e a per gun ta que faço ao Sr. Afon so Hen ri ques é:
qual é a pers pec ti va de avan çar mos em um mo de lo
pelo qual o Go ver no op tou, ou o que é pre ci so para al -
te rá-lo para evi tar que es sas co i sas con ti nu em acon -
te cen do?

O SR.PRESIDENTE (Antô nio Cam bra ia) – Obri -
ga do, De pu ta do Mar cos Cin tra, até pelo uso do tem -
po, em que foi par ci mo ni o so.

Con ce do a pa la vra ao De pu ta do Fer nan do Ga -
be i ra.

O SR. FERNANDO GABEIRA – Sr. Pre si den te,
na ver da de, ape sar de não ter sido essa a in ten ção,
os três de po i men tos se en tre la çam e aca bam for man -
do uma vi são bem cla ra. Não é que não exis ta pla ne -
ja men to no Bra sil, mas o pla ne ja men to é um pou co
de se qui li bra do mes mo.

O pon to cen tral que eu gos ta ria de des ta car na
in ter ven ção do Dr. Kel man – e que me pa re ce mu i to
im por tan te – é que ele apre sen tou um qua dro das
chu vas e da seca, mos tran do que há anos em que
cho ve mais e há anos em que cho ve me nos. Isso, não
in ten ci o nal men te, nos dá a im pres são de que es ta -
mos di an te de fa tos da na tu re za que se su ce dem
como as qua tro es ta ções do ano, como quan do, de -
po is do in ver no, te mos a pri ma ve ra – cla ro que não
com essa re gu la ri da de.

Qu an do exa mi na mos o qua dro, o que po de mos
ob ser var, na ver da de, é que a água está fi can do mais
es cas sa por um pro ces so de des tru i ção aqui em ba i -
xo, en tre nós. O rio São Fran cis co so fre um pro ces so
de agres são per ma nen te.

O pri me i ro pon to que se res sal ta é ain da a au -
sên cia de uma po lí ti ca de pro te ção pelo Go ver no des -
ses gran des re cur sos hí dri cos, de nas cen tes e ma tas
ci li a res.

Espe ro que, com essa si tu a ção de ago ra, a ANA 
es te ja le gi ti ma da a pelo me nos es ti mu lar esse pro -



ces so. Do con trá rio, te re mos a im pres são de que há
anos em cho ve e ou tros em que não cho ve, o que é
ver da de, nos rou ban do com ple ta men te a vi são da ati -
vi da de hu ma na e o pro ces so de de ca dên cia real que
os rios es tão vi ven do.

Qu an to à ques tão do gás, te nho al gu mas dú vi -
das em re la ção a essa pro pos ta. A vi são de pla ne ja -
men to que ti ve mos aqui foi par ci al. O Go ver no diz que 
tem um pla ne ja men to, e a Pe tro bras, em se gui da, diz
que está com de ter mi na das ter mo e lé tri cas. A Pe tro -
bras faz o pa pel do Go ver no nes se cam po es pe cí fi co
da ter mo e lé tri ca.

Mas evi den te men te, do pon to de vis ta do pla ne -
ja men to foi caó ti co. Não é pos sí vel pla ne jar Ca ri o ba
II, re ti ran do 33 m3 do rio Pi ra ci ca ba, por que ele, se -
gun do a ONU já tem me nos água do que o ne ces sá rio 
para a po pu la ção, e ain da é vam pi ri za do por São Pa u -
lo, cujo sis te ma vai en trar em cri se – Can ta re i ra vai
en trar em cri se.

Te mos de ver a ques tão no con jun to. Esta mos
di an te de uma cri se eco ló gi ca de pro fun das di men -
sões, e a res pos ta que te mos é a de que, a jul gar pela
úni ca in ter ven ção de pla ne ja men to aqui, va mos apro -
fun dar a cri se eco ló gi ca por que va mos par tir para um
re cur so não re no vá vel, que é o gás, cu jos pre ços se -
rão bas tan te al tos. Aliás, vi uma en tre vis ta do Ja mes
Schles hin gam, quan do ele tra ta va da ques tão do gás, 
quan do ele di zia: “O in fer no, para mim, é dis cu tir o
pre ço do gás.” To dos eles acham que o in fer no é fi xar
o pre ço do gás.

Va mos, en tão, ter um gás co bra do em dó lar,
com equi pa men tos in de xa dos ao dó lar, com as cen -
tra is ter mo e lé tri cas mal pla ne ja das. E não é só o caso 
de ca ri o ba; em San ta Bran ca, por exem plo, uma ci da -
de pe que na, 4.500 pes so as fi ze ram um aba i xo-as si -
na do pe din do que os ale mães sa ís sem dali.

Esta mos, por tan to, vi ven do uma si tu a ção com
as ter mo e lé tri cas mu i to se me lhan te com o que se
vive nos Esta dos Uni dos com o nimby – not in my
back yard, “no meu quin tal, não”.

Então, te re mos de re ver um pou co esse pro ces -
so.

O que o Se cre tá rio fa lou ba si ca men te é que pre -
ci sa mos re al men te pla ne jar jun tos, por que se não
vai-se pla ne jar a ener gia, atra pa lhan do a ANA. Temo
que mu dar o con ce i to de pla ne ja men to, cre io que te -
mos que mu dar até o con ce i to de go ver no. Com a pro -
fun da cri se eco ló gi ca que te mos, de ve mos mu dar
essa con cep ção. O pla ne ja men to bra si le i ro te ria que
ter ou tra di men são. 

Cre io que é tam bém in te res san te fa lar mos da
ques tão do pla ne ja men to. Não foi men ci o na da a
ques tão do ven to. O pró prio Se cre tá rio já vi si tou a fá -
bri ca de So ro ca ba, que é uma das me lho res do mun -
do. Esta mos pro du zin do tec no lo gia e a ex por tan do
para o mun do. A Di na mar ca já está com 12% e o nor te 
da Ale ma nha com 16%, en fim, todo o mun do está en -
tran do pe sa do na ques tão da ener gia ge ra da pe los
ven tos. Mas nós, aqui, es ta mos que ren do co lo car to -
dos os ovos em uma ces ta só.

Sob o pon to de vis ta de uma vi são re no vá vel,
quan to tem po vai du rar o gás? Quem me ga ran te que
o pre ço do gás, na me di da que vai fi can do es cas so,
po de rá ser pla ne ja do como é hoje? Não há uma ga -
ran tia. São ques tões fun da men ta is para as qua is não
es tou ven do sa í da.

Cre io que o Go ver no de ve ria re pen sar a ques -
tão das ter mo e lé tri cas para sa ber qua is são viá ve is e
ten tar a bi o mas sa. Não es ta mos apro ve i tan do nos so
po ten ci al de bi o mas sa. Não es ta mos apro ve i tan do a
cana-de-açú car, o ba ga ço de la ran ja e a cas ca de ar -
roz como de ve ría mos. Nos so po ten ci al é de 16 mil
me ga watts em 10 anos, se gun do os cál cu los fe i tos
por al guns es pe ci a lis tas. Por que não en tra mos?
Entra mos exa ta men te onde va mos gas tar mais di -
nhe i ro, onde va mos cri ar mais pro ble mas am bi en ta is.
Não é que eu seja con tra o uso do gás. Mas uma es -
co lha er ra da vai ar ru i nar a com pe ti ti vi da de do Bra sil
no sé cu lo XXI. Os Esta dos Uni dos tam bém en tra ram
em um ca mi nho er ra do. Te mos con di ções mu i to mais
com pe ti ti vas do que os Esta dos Uni dos ao en tra rem
nes se ca mi nho. Os Esta dos Uni dos es tão en tran do
no Alas ca, vão bus car pe tró leo, vão cri ar um ou tro
poço onde não é pos sí vel. Ou seja, vão per der a com -
pe ti ti vi da de em re la ção aos eu ro pe us, que es tão de -
sen vol ven do cada vez mais téc ni cas no vas e am bi en -
tal men te cor re tas. Era essa a ques tão que gos ta ria de 
co lo car a res pe i to do pla ne ja men to.

Tam bém te nho uma ques tão ime di a ta que ne -
ces si ta de de fi ni ção por par te do Go ver no. É a ques -
tão dos 4,6 bi lhões que as dis tri bu i do ras que rem re -
ce ber por meio de uma le i tu ra do Ane xo V dos con tra -
tos. Con se gui o Ane xo V, mas não con se gui en ten der
a fór mu la, é qua se im pos sí vel en ten dê-la. Cre io que o 
Bra sil e nós, os con su mi do res, não po de mos pa gar
qua se 5 bi lhões por uma ener gia que não con su mi -
mos. Esta re mos pa gan do, como o Go ver no, uma in -
de ni za ção por uma ener gia que não re ce be mos, que
não nos re pas sa ram. No en tan to, nós é que va mos
pa gar.



Gos ta ria de fa zer meu pro tes to di an te de toda
essa si tu a ção. Dou toda a for ça aos se to res do Go ver -
no que não que rem pa gar a in de ni za ção que o Ane xo
V pre vê.

O SR. PRESIDENTE (Antô nio Cam bra ia) –
Con ce do a pa la vra ao De pu ta do Air ton Dipp.

O SR. AIRTON DIPP – Sr. Pre si den te, Srs. ex -
po si to res, Srªs e Srs. Con gres sis tas, na re a li da de, as
ca u sas que le va ram a essa cri se anun ci a da no se tor
ener gé ti co bra si le i ro já fo ram de ba ti das. Hoje, to dos
en ten dem, não só no Con gres so Na ci o nal, não so -
men te os téc ni cos do se tor, que a fal ta de in ves ti men -
tos, tan to na ge ra ção quan to na ex pan são, é, na re a li -
da de, a ca u sa ver da de i ra da cri se no abas te ci men to
de ener gia. O que me pre o cu pa – e gos ta ria de le var
duas ques tões ao Se cre tá rio de Ener gia, ex po si tor
nes te no i te – é que, na re a li da de, quan do fo ram cri a -
das as agên ci as re gu la do ras, a Ane el e a ANA, foi de -
ses tru tu ra do o pla ne ja men to que ha via sido fe i to por
gru pos de tra ba lho, na Ele tro brás. E foi re pas sa do às
agên ci as, es pe ci al men te à Ane el, que tem por ob je ti -
vo, na pró pria re gu la men ta ção, so men te a re gu la -
men ta ção e fis ca li za ção do se tor. Cre io que o Mi nis té -
rio de Mi nas e Ener gia tam bém con tou mu i to com
uma es pé cie de pla ne ja men to à ex pan são do sis te -
ma. Cre io que esse pon to é cru ci al nes sa ques tão das 
cri a ções de agên ci as re gu la do ras no País, por que
per de mos o po ten ci al que tí nha mos no pla ne ja men to
do se tor ener gé ti co bra si le i ro com a re ti ra da da pró -
pria Ele tro brás e o re pas se que te ria que ser fe i to ao
pró prio Mi nis té rio de Mi nas e Ener gia, per den do nes -
sa ques tão.

Isso me pre o cu pa por que, na pró pria ex po si ção
do Se cre tá rio Na ci o nal de Ener gia, fa lou-se mu i to
que não hou ve de ci são em pre sa ri al para que se pu -
des se cum prir o pla ne ja men to exis ten te por par te do
pró prio Mi nis té rio, mas o pon to cru ci al des se
não-cum pri men to, sem dú vi da al gu ma, está na ren ta -
bi li da de e no re tor no dos in ves ti men tos das em pre sas 
pri va das. 

Nes se mo de lo ener gé ti co que con tes ta mos –
mas não va mos ago ra dis cu tir essa ques tão –, são as
ta ri fas que são pa gas pe los con su mi do res que, na re -
a li da de, dão a ga ran tia. E eu que ria sa ber como fica
essa ques tão ta ri fá ria mes mo, no per ten cer da Ane el
(Agên cia Na ci o nal da Ener gia Elé tri ca), por que te -
mos, na nos sa pro du ção de ener gia, os ati vos das
usi nas hi dre lé tri cas per fe i ta men te amor ti za dos ao
lon go des ses anos, e ago ra, com a ex pan são, pos si -
vel men te em tor no de 20%, até 2006, das usi nas ter -
mo e lé tri cas, te re mos di fi cul da des em re la ção a es sas 

ta ri fas, pois elas uti li zam ener gé ti cos não-re no vá ve is, 
e, por con se guin te, o pre ço da ta ri fa será mu i to ma i or
do que as atu a is ta ri fas, hoje, do sis te ma hí dri co.

Por úl ti mo, a ques tão da pro du ção da ener gia
ter mo e lé tri ca. Mu i to se fala em re la ção ao gás na tu ral, 
que é um ener gé ti co im por ta do, pa ga mos em dó lar,
te mos di fi cul da des em re la ção às ta ri fas dos con su -
mi do res, e te re mos tam bém re mes sa de di vi sas para
o ex te ri or com uti li za ção des se ener gé ti co. E, na Re -
gião Sul, que é uma re gião rica em car vão mi ne ral e
que tem uma re ser va para ser uti li za da por 60 anos,
pou co se fala, ou nada se fala, em ter mos de ge ra ção
tér mi ca com a uti li za ção do car vão mi ne ral nos Esta -
dos do Rio Gran de do Sul, San ta Ca ta ri na e Pa ra ná,
que têm 98% das re ser vas mi ne ra is.

Esse car vão, na re a li da de, é bra si le i ro, é pago
em real, não te ría mos que fa zer essa com pen sa ção
que está sen do fe i ta pela pró pria Pe tro bras; mes mo
que se afir me que será paga, que será re mu ne ra da,
te nho ab so lu ta cer te za de que a Pe tro bras, como em -
pre sa es ta tal, es ta rá as su min do mais ônus nes sa
ques tão. Aliás, en ten do que essa as sun ção, por par te
da Pe tro bras, na pro du ção de ener gia ter mo e lé tri ca,
deve-se mu i to mais à de ses tru tu ra ção da Ele tro brás
do que à ini ci a ti va da pró pria Pe tro bras nes se cam po,
por que o pró prio Pre si den te dis se que vai par ti ci par
com 25%, e de i xa rá a ope ra ção para aque les que en -
ten dem do ramo.

Então es sas ques tões são des ti na das es pe ci al -
men te ao Se cre tá rio Na ci o nal de Ener gia, e tal vez
pos sa ha ver um co men tá rio da pró pria Pe tro bras.

O SR. PRESIDENTE  (Antô nio Cam bra ia) –
Obri ga do, De pu ta do Air ton Dipp. Com a pa la vra o De -
pu ta do Cle men ti no Co e lho.

O SR. CLEMENTINO COELHO – Sr. Pre si den -
te, eu que ria fa zer al guns co men tá ri os, não des ti na -
dos ao Pre si den te da Pe tro bras, que veio jus ta men te
ex pli ci tar qual o pa pel des sa em pre sa nes se es for ço,
nes sa cru za da cí vi ca – só tem um pon to que pe di rei
uma ex pli ca ção, que é a ques tão da in de xa ção do gás 
bo li vi a no –, mas aos de ma is re pre sen tan tes de Go -
ver no, os Se nho res Jer son Kel man e Afon so Hen ri -
ques Mo re i ra. 

Eu que ria co tar aqui as pa la vras do Pro fes sor
Gar cia de Sou za, da USP (Uni ver si da de de São Pa u -
lo), no sen ti do de que, como não se sen tem res pon -
sá ve is os re pre sen tan tes do Go ver no, en tão não têm
obri ga ção de se ex pli car para a so ci e da de nem jus ti fi -
car a fal ta de pla ne ja men to es tra té gi co, por que não
deu cer to, se é novo ou ve lho, por que o en fo que na



mu dan ça de mo de lo foi ex ces si va men te em cima do
ca pi tal pri va do.

Acho que te mos que vi rar essa pá gi na, acho
que o Go ver no tem que as su mir a res pon sa bi li da de
de que er rou, não exis te pla ne ja men to novo nem ve -
lho. Exis te o pla ne ja men to que dá cer to. O pla ne ja -
men to fe i to e não im ple men ta do é in ten ção. E in ten -
ção não re sol ve os nos sos pro ble mas. 

Acho que o Dr. Jer son Kel man deve fa lar cla ra -
men te que a ques tão da hi dro lo gia é crí ti ca, mas não
é o de ter mi nan te da cri se que aí está – como bem
acres cen tou o De pu ta do Fer nan do Ga be i ra. Há ou -
tros fa to res, de res pon sa bi li da de de po lí ti cas pú bli -
cas, como a ques tão da mata ci li ar, das nas cen tes
dos rios e do sa ne a men to, que tam bém con tri bu em
para re du zir as va zões.

De acor do com o mapa hi dro ló gi co mos tra do,
ain da que ti ves se de ser fe i ta a ges tão de So bra di nho, 
para ad mi nis trar aque le pe río do crí ti co, ha ve ria dé fi -
cit. Aque le mapa de ve ria ter sido vis to mu i to an tes. 

No Nor des te, a po lí ti ca dos re ser va tó ri os foi um
ins tru men to que con tri bu iu para ame ni zar e ten tar
ven cer as se qüe las e ma ze las da seca, por que foi de -
les, com ad mi nis tra ção in te li gen te, que sur gi ram os
pro gra mas de ir ri ga ção. A pro va de que o pla ne ja -
men to fa lhou, dos úl ti mos seis a oito anos para cá, é
que, pela pri me i ra vez, a seca está aden tran do os pe -
rí me tros ir ri ga dos do Nor des te. E isso está sen do
ques ti o na do.

Não de ve mos mais fi car dis cu tin do pla ne ja men -
to e hi dro lo gia. O Go ver no deve as su mir a res pon sa -
bi li da de, até mes mo para não trans for mar a ne gli gên -
cia e a ir res pon sa bi li da de em cru za da cí vi ca. Jun tos
te re mos de equa ci o nar o pro ble ma. 

Se vo cês pu des sem re sol ver so zi nhos, nem es -
ta ri am de ba ten do co nos co. Mas o pro ble ma é tão
gran de que pre ci sa jus ta men te da co mo ção da so ci e -
da de.

Fa rei ain da três per gun tas. O Dr. Kel man res -
pon deu ao Se na dor Pa u lo Sou to ser in di fe ren te se a
usi na era pro pri e da de pú bli ca ou pri va da. Então per -
gun to: como es ta ria hoje o rio São Fran cis co, onde a
ge ra ção de ener gia já se dá pró xi mo ao mar, ao del ta
do rio, se ti ves se sido pri va ti za do com cláu su la de va -
zão as se gu ra da para quem com pras se as tur bi nas?
Te ría mos en ges sa do 80% da va zão do rio ape nas
para ge rar ener gia. E não dá para bom be ar a água de
vol ta, por que os pe rí me tros ir ri ga dos fi ca ram no ba i -
xio de Ire cê, no sub mé dio São Fran cis co e nos ser -
tões. 

Des sa for ma, o ca pi tal pri va do, que pa gou, para
abrir mão da va zão ia que rer, do mes mo je i to que está 
fa zen do com o MAE ago ra, re ce ber in de ni za ção. Só
que o caso do MAE é mais gri tan te, pois te re mos de
in de ni zá-lo pelo que não re ce beu: 5% em vo lu mes fí -
si cos – pre ço do mer ca do de tra fi can te; isso é um
mer ca do de trá fi co –, que é igual a 100% do va lor dos
20% ao pre ço con tra ta do. Não tem ris co. 

Qu e ria sa ber como fi ca ria a Chesf hoje, pri va ti -
za da, na mão de um chi le no ou de um ame ri ca no,
com a va zão as se gu ra da. 

Dis cu ti mos mu i to esse as sun to na Ana e uma
das cláu su las que não con se gui mos mu dar foi jus ta -
men te a da ou tor ga para as em pre sas de ener gia,
por que o Go ver no exi gia que a va zão fos se as se gu ra -
da, sob o ar gu men to de que, de ou tra sor te, ne nhum
grin go, ne nhum ian que com pra ria os rios bra si le i ros
ou as tur bi nas.

No caso do São Fran cis co, a ge ra ção de 11000
me ga watts no del ta já de i xou as ter ras do semi-ári do
para trás. A água não vol ta. É a pri me i ra per gun ta.

Di ri jo a se gun da per gun ta ao Dr. Afon so Hen ri -
ques. A Ane el su ge riu a sus pen são do MAE – está na
im pren sa, está até sob in ter ven ção –, pro pôs o can -
ce la men to dos con tra tos e que fos sem re fe i tos. Qual
é a for ça ocul ta que con se gue isso? A Ane el é quem
de ve ria re gu la men tar, quem de ve ria dar a úl ti ma pa la -
vra, mas deve ter al guém aci ma da Ane el, por que nin -
guém a está ou vin do e o mer ca do vol ta rá a fun ci o nar
dias 25 e 26 nes sas con di ções pre cá ri as. O mer ca do
não foi cri a do para ope rar nes sas con di ções, mas
den tro da nor ma li da de.

Quem de fi niu nor ma li da de de mer ca do ener gé -
ti co não fui eu, foi o Go ver na dor da Ca li fór nia. O mer -
ca do só fun ci o na se a ofer ta for ma i or que a de man -
da, se não vira trá fi co. O Go ver no pe diu que acre di tás -
se mos que as agên ci as re gu la do ras de fen de ri am o
in te res se na ci o nal. Se a Ane el man da re fa zer os con -
tra tos, quem está pas san do por cima da ori en ta ção
dela?

Sr. Pre si den te, a pe núl ti ma per gun ta se ria jus ta -
men te a ques tão do gás.

O SR. PRESIDENTE (Antô nio Cam bra ia) – Seja 
bem ob je ti vo, De pu ta do, por que o tem po já está lon -
go.

O SR. CLEMENTINO COELHO – Estou aqui
des de o co me ço. Dr. Hen ri Phi lip pe, já per gun tei isso
em ou tras au diên ci as e que ria en ten der. Não sou eco -
no mis ta, mas a Bo lí via, que me re ce res pe i to, é um
país pe que no do pon to de vis ta eco nô mi co, de re pre -
sen ta ti vi da de in ter na ci o nal nas re la ções com o Bra sil. 



Pelo que sei, o Bra sil cons tru iu ga so du to e, se não
com prar mos o gás da Bo lí via, ele se per de. Não há
ou tro com pra dor. Não é como do tê nis. Qu an do vou
com prar um tê nis, há vá ri as mar cas. Qu an to ao gás,
só tem um com pra dor. Se não com prar, per deu, va lor
zero. O Bra sil é um país de pla ta for ma con ti nen tal. Os
ne o li be ra is di zem que, para onde ele se pen der, pen -
de a Amé ri ca do Sul. A Argen ti na está en con tran do
uma for ma de cri ar uma ces ta de mo e da com euro.
Nós, a um cus to so ci al al tís si mo, con se gui mos es ta bi -
li zar a mo e da bra si le i ra. E nem a Bo lí via dá cre di bi li -
da de, num con tra to em real, in de xa do? Não con si go
en ten der como não te mos con di ções de fa zer a Bo lí -
via mu dar esse con tra to. Qu e ria uma ex pli ca ção.

Sr. Pre si den te, para fi na li zar, a ou tra per gun ta é
com re la ção... O Dr. Kel man dis se o se guin te: vai vol -
tar a cho ver. É ló gi co. E as Re giões Sul, Su des te e
Nor te vão es tar nor ma li za das. V. Sª dis se, com pro pri -
e da de, que a re gião mais crí ti ca e agu da é o Nor des -
te, onde, com ou sem chu va, vai con ti nu ar ha ven do a
re la ção con fli tu o sa da água. Há dé ca das, o São Fran -
cis co está ape nas ser vin do à ques tão da ener gia. Te -
mos que apro ve i tar este mo men to para pen sar em
uma po lí ti ca ener gé ti ca al ter na ti va, não digo nem
para o Nor des te, mas para o semi-ári do, com 22 mi -
lhões de bra si le i ros, uma Argen ti na, são 600 mil km² e 
o Go ver no está he si tan do, Se na dor Pa u lo Sou to, em
au men tar o ra ci o na men to da Alu mar, que é a sal va -
ção de So bra di nho e dos ir ri gan tes de lá, para ga ran -
tir a ge ra ção, de ju lho em di an te, de 1.000 ou 1.300
me ga watts con tí nu os. Tem que se ra ci o na li zar em
cima do alu mí nio. Ele não fez isso. Veja como o Go -
ver no tem co i sas in te res san tes: hoje mes mo ele está
aqui. Ele ba i xou a TEC – a ta ri fa ex ter na co mum do
Mer co sul – para os bens de Infor má ti ca, que só era
para 2006; ele re vo gou para aju dar 22 mi lhões de ar -
gen ti nos, pre ju di can do toda a in dús tria na ci o nal. Ago -
ra, para aju dar 22 mi lhões de nor des ti nos do semi-ári -
do, ele é in ca paz de to car nos con tra tos, em dó lar da
Su ral co, da Bil lin ton ou da Nip pon.

O se nhor fa lou da na ve ga ção Ti e tê-Pa ra ná. A
na ve ga ção do São Fran cis co está pa ra li sa da. Por
quê? O per cur so que era fe i to em qua tro dias de Ibo ti -
ra ma para Ju a ze i ro, Pe tro li na, trans por tan do a soja
do oes te, au men tou para doze dias. Por quê? Por que
o rio está en ca lhan do. Só tem uma dra ga fun ci o nan -
do, a qual de sen ca lha. Ontem, fal tou peça na dra ga, e 
não há pe ças de re po si ção. Tem que man dar com prar. 
O tal do des lo ca men to dos pe dra is no tre cho que vai
de Pi ra po ra a Ca ri nha nha e de So bra di nho a Ju a ze i -
ro, que já foi pro me ti do pelo Vice-Pre si den te da Re pú -

bli ca, es tão ti ran do de mão, ar te sa nal men te, por que a 
má qui na de des lo car pe dra is é im por ta da e até hoje
não foi im por ta da. É uma dra ga es pe cí fi ca. É uma hi -
dro via de 1.300km. Então, eu so li ci ta ria que os Srs.
Jer son Kel man e Afon so Hen ri ques pu des sem, den -
tro des sa cri se, ex pli ci tar o as sun to, por que a nor ma li -
da de che ga rá às ou tras re giões, mas, na nos sa, con -
ti nu a re mos ten do essa di fi cul da de. Qu e re mos água
para ir ri ga ção. O Nor des te pode ter 3 mi lhões de hec -
ta res ir ri ga dos, como o têm a Ca li fór nia e a Espa nha,
mas pre ci sa mos en con trar uma ma ne i ra de ge rar
ener gia, por que o rio tem de ser para água. É nes te
mo men to de cri se que te mos de vi a bi li zar, até por que
a Lei de Re cur sos Hí dri cos de ter mi na que o uso de
ener gia não pode pre ce der à sa tis fa ção dos ou tros
usos, que são a des se den ta ção hu ma na e ani mal, na -
ve ga ção e ir ri ga ção.

Estou pre o cu pa do com isso. Pre ci sa mos dis cu -
tir um pla no des ses. Qu e re mos es tu dar um ga so du to,
como o que o Dr. Riva, da Cesp, pro je tou para a Ba -
hia, ao lon go do rio São Fran cis co. E para que um ga -
so du to? A fim de po der li be rar a va zão do São Fran -
cis co para o ser hu ma no e para a agri cul tu ra sus ten -
ta da, que é a ir ri ga ção. Toda a ma lha de in ves ti men -
tos do Nor des te está con cen tra da no li to ral; no in te ri -
or, não há nada. Entra re mos nes sa cri se e sa i re mos
do mes mo je i to: com o rio en ges sa do, sem al ter na ti -
vas, sem po der de sen vol ver a fron te i ra do semi-ári do.

Mu i to obri ga do.
O SR PRESIDENTE (Antô nio Cam bra ia) – Con -

clu í do o pri me i ro gru po de qua tro par la men ta res, va -
mos às res pos tas dos se nho res ex po si to res.

Tem a pa la vra o Dr. Hen ri Phi lip pe Re ich stul.
O SR. HENRI REICHSTUL* – As ques tões re la -

ti vas à Pe tro bras são re la ci o na das ao gás e às tér mi -
cas. Uma é do De pu ta do Air ton Dipp so bre as tér mi -
cas a gás e a ou tra, do De pu ta do Cle men ti no Co e lho,
so bre a ques tão da Bo lí via.

O se nhor se lem bra, De pu ta do, por que era um
co men tá rio la te ral de V. Exª so bre a Pe tro bras?

O SR. AIRTON DIPP – Só co men tei que, no
meu modo de en ten der, a Pe tro bras as su miu a ge ra -
ção ter mo e lé tri ca a gás pela de ses tru tu ra ção que
hou ve com a pró pria Ele tro brás, e que não era o ob je -
ti vo prin ci pal da Pe tro bras essa de ci são. O se nhor
che gou a ar gu men tar que es ta va in ves tin do 25%,
por que não co nhe cia a ques tão da ge ra ção e a es ta va 
re pas san do para a ini ci a ti va pri va da.

O SR. HENRI REICHSTUL*  – O mo vi men to de
trans for ma ção das em pre sas de pe tró leo e gás em
em pre sas de ener gia pas sa jus ta men te pela ten ta ti va 



de va lo ri zar toda a ca de ia do gás, che gan do à ener gia 
elé tri ca, que é mu i to mais lí qui da do que o gás. A es -
tra té gia da Pe tro bras de se trans for mar numa em pre -
sa de ener gia era in du zir o con su mo de gás. A in du -
ção do con su mo de gás, cri an do um mer ca do de gás,
pas sa, ne ces sa ri a men te, pela ter mo e lé tri ca, mas não 
que que i ra mos ser uma em pre sa de ener gia elé tri ca
pro pri a men te dita. A for ma de in du zir e cri ar um mer -
ca do é par ti ci par de uma for ma in du to ra e, por tan to,
mi no ri tá ria nes se mer ca do. Em to dos os pro je tos da
Pe tro bras, há di ver sas mul ti na ci o na is par ti ci pan do,
em al guns de les cor ren do mu i to mais ris cos do que
nós. Elas es tão nos acom pa nhan do e so mos sem pre
mi no ri tá ri os, ex ce to em al guns pro je tos.

Do pon to de vis ta em pre sa ri al, é um bom ne gó -
cio para a com pa nhia. É cla ro que po de ría mos es tar
par ti ci pan do de me nos tér mi cas a gás; en tre tan to,
con tan to que ven da mos o nos so gás, es ta mos sa tis -
fe i tos.

Em re la ção à ques tão le van ta da pelo De pu ta do
Cle men ti no Co e lho, de for ma tão pre ci sa e ve e men te, 
quan to à ne go ci a ção da Bo lí via, que ro di zer duas co i -
sas: a pri me i ra é que há o con ce i to que vol ta e meia
apa re ce de que o gás é caro. Mas é caro em re la ção a
quê? Em re la ção ao pre ço do gás nos Esta dos Uni -
dos, no Ca na dá e no Mé xi co, ou na Eu ro pa, onde é
bem mais ba ra to. Hoje, es ta mos ven den do gás, na
Pe tro bras Amé ri ca Pro du to ra de Gás – pou co, in fe liz -
men te –, a US$9 o mi lhão de BTU. Ti ve mos a con fir -
ma ção da se gun da ma i or em pre sa ame ri ca na de gás
e ener gia de que se pode fe char um con tra to de for ne -
ci men to de gás nos Esta dos Uni dos, por 20 anos, a
US$5 o mi lhão de BTU. Nos so gás ter mo e lé tri co é de
2,58 na com po si ção do pre ço do gás da Bo lí via. Esta -
mos pa gan do, hoje, o pre ço do lado bo li vi a no – com o
bar ril de pe tró leo a US$ 30 dó la res – um dó lar e oi ten -
ta cus tam mi lhão de BTUs, adi ci o nan do US$ 1,50 de
trans por te. Qu an do o bar ril de pe tró leo es ta va a dez
dó la res o bar ril, che ga mos a pa gar no ven ta cen ta vos.

O gros so do cus to do gás é o cus to do trans por -
te. Esse ga so du to cus tou U$2 bi lhões. Ele foi to tal -
men te fe i to com fi nan ci a men to es tran ge i ro e tem a ta -
ri fa do la ri za da em fun ção dis so. O con ce i to é de que o 
gás é caro e dis pu tá vel, ou seja, ele pre ci sa ser caro
em re la ção a quê? Essa é uma ques tão. O gás bo li vi -
a no é mais caro que o na ci o nal, por que a for ma ção de 
pre ço na ci o nal aten deu a uma ou tra ló gi ca. Po de ria
equa li zar o im por ta do tam bém, que é uma com mo -
dity. O con tra to com a Bo lí via é an ti go, eu não par ti ci -
pei da sua ne go ci a ção. Exis te a pos si bi li da de de am -
pli ar a de man da de gás, de se im por tar mais gás da

Bo lí via e de, nes se mo vi men to, os pre ços se rem re -
vis tos. Esses pre ços es tão al tos, mas já fo ram mu i to
ba i xos. Te mos, en tão, de abrir. Se for mos ne go ci ar
pre ços mais es tá ve is e mais ba i xos em re la ção a
hoje, não vão che gar a ser tão ba i xos quan to fo ram no 
pas sa do. É uma op ção, uma es co lha que se tem.
Mas, es ta mos fa lan do em vin te anos. 

Os mo de los cí cli cos que te mos do pre ço do pe -
tró leo in di cam que es ta mos no pico, que já che ga mos
a pa gar 0,80, 0,90 dó la res/BTU do lado bo li vi a no.
Essa ques tão é mais com ple xa. Dado o adi an ta do da
hora, fi ca rá para uma di gres são mais lon ga. La men to
que, mes mo de po is de ter vin do dez ve zes aqui, não
te nha con se gui do es cla re cer a ques tão para o De pu -
ta do Cle men ti no Co e lho.

O SR. PRESIDENTE (Antô nio Cam bra ia) –
Com a pa la vra, o Dr. Kel man, para as suas res pos tas.

O SR. JERSON KELMAN – O De pu ta do Fer -
nan do Ga be i ra fez a cor re ta afir ma ti va de que, par te
dos pro ble mas que vi ve mos tem a ver com o des cu i do 
com as ba ci as hi dro grá fi cas. Com toda cer te za. É sa -
bi do que o mal uso do solo, de i xá-lo nu, faz com que
haja ero são. Esse solo é car re a do pe las chu vas e
aca ba as so re an do os fun dos dos rios. Tudo isso agra -
va a si tu a ção em que vi ve mos, além de au men tar os
co men tos su per fi ci a is e di mi nu ir a in fil tra ção e, por -
tan to, os co men tos dos rios du ran te as es ti a gens.

Acre di to que a Na ção bra si le i ra pos sa ser oti -
mis ta, por que, ao con trá rio de di ver sos ou tros pa í ses
que es tão pas san do por pro ces so de de gra da ção pa -
re ci da, ti ve mos a ca pa ci da de de, como Na ção, nos
ar ti cu lar. Fi ze mos uma lei que tra ta da ques tão de se
cri ar uma agên cia cujo man da to é ten tar re ver ter esse 
qua dro. A Agên cia Na ci o nal de Águas tem cin co me -
ses de exis tên cia. Já ini ci ou al gu mas ati vi da des re la ti -
va men te a esse tema. Não irei al can çá-los, mas, ape -
nas para ci tar, te mos con vê ni os com a Embra pa para
con ser va ção de solo. Na Chi na, exis te o Mi nis té rio de
Pro du ção de Ener gia Elé tri ca, Água e Con ser va ção
de Solo. Esses te mas são in ter li ga dos. 

O Go ver no lan çou um pro gra ma de re vi ta li za ção 
do rio São Fran cis co, com re cur sos ra zoá ve is. Par te
de les se rão em pre ga dos pela ANA, tan to na par te de
con ser va ção do solo quan to na de tra ta men to de es -
go tos. De se jo ser mu i to fran co, De pu ta do. Esta mos
com cin co me ses de es tra da nes se pro ces so, e ele
re quer pelo me nos vin te anos, para que re al men te
pos sa mos di zer que al can ça mos re sul ta dos sig ni fi ca -
ti vos. Como ocor reu em ou tros pa í ses, o pro ces so de
re cu pe ra ção é len to. Te mos de ter pa ciên cia e per se -
ve ran ça. Gos ta ria tam bém de afir mar que se ria ilu só -



rio achar que todo o pro ble ma de seca ou de en chen -
te, que são os fla ge los que mais cus tos ca u sam à hu -
ma ni da de, tan to em ter mos eco nô mi cos quan to em
ter mos de vida, se jam in te i ra men te ve i cu la dos a in ter -
ven ções hu ma nas. Sa be mos que não é as sim. Ou tro
dia, na te le vi são, fa zia re fe rên cia ao epi só dio bí bli co
de José e Fa raó, quan do aque le des ven da os dois so -
nhos des te: 7 anos de far tu ra e 7 anos de es ti a gem,
que, no Egi to, sig ni fi cam Nilo trans bor dan do ou Nilo
não trans bor dan do. São fe nô me nos na tu ra is. Então,
eu en ga to com a ques tão que o De pu ta do Cle men ti no 
Co e lho le van tou, que me dá a opor tu ni da de de es cla -
re cer algo.

Eu fiz a mi nha apre sen ta ção, aqui, so bre o tema
“água” por que esse é o tema da Agên cia Na ci o nal de
Águas. Tam bém o De pu ta do Mar cos Cin tra fez uma
re fe rên cia ao fato de que se a hi dro lo gia se ria fun da -
men tal, ou não. 

Qu e ro de i xar bem cla ro que não vim a esta Co -
mis são – não te nho a in ten ção – para afir mar que a
seca, o pro ble ma da hi dro lo gia – foi a úni ca ca u sa do
que es ta mos vi ven do. Não es tou afir man do isso e não 
acre di to nis so.

Tam bém acho que, por ou tro lado, é uma sim pli -
fi ca ção não jus ti fi ca da ig no rar que, no caso do São
Fran cis co, essa seca su plan ta a pior que ha via sido
ob ser va da até en tão. Isso quer di zer que se gun do cri -
té ri os ado ta dos tra di ci o nal men te no uso de re cur sos
hí dri cos – não só no Bra sil, mas in ter na ci o nal men te
–, quan do se tem um re gis tro lon go como no nos so
caso, de 70 anos, não 50, mas 70 anos –, ad mi te-se
como ra zoá vel que se es te ja pre pa ra do para en fren -
tar a pior seca ocor ri da no pas sa do. Isso não quer di -
zer que não vá ocor rer algo pior no fu tu ro. Esse é ape -
nas um cri té rio ace i to tra di ci o nal men te em vá ri os pa í -
ses, como por exem plo nos Esta dos Uni dos.

O que eu es tou di zen do é: se tal cri té rio ti ves se
sido ado ta do no Bra sil, aque la cur va que eu mos trei
não era de evo lu ção do re ser va tó rio real, era um es tu -
do pu ra men te hi dro ló gi co, nós te ría mos en fren ta do o
ra ci o na men to, ago ra em 2001, não ne ces sa ri a men te
com a pro fun di da de, com a in ten si da de que es ta mos
ex pe ri men tan do no São Fran cis co.

Eu dis se que no caso do Rio Gran de, não é essa 
a si tu a ção. Por tan to, exis te uma seca gra ve, sim, não
a pior da his tó ria. O efe i to des sa seca, no Rio Gran de,
é mais cir cuns tan ci al, con jun tu ral, e não de na tu re za
es tru tu ral.

Isso pos to – eu acho que foi a ques tão le van ta da 
pelo De pu ta do Cle men ti no Co e lho, re pe tin do um
pou co a in da ga ção da De pu ta da Jan di ra Feg ha li –, eu 

res pon do a úl ti ma per gun ta do De pu ta do Cle men ti no
Co e lho a res pe i to do uso útil dos re cur sos hí dri cos.

Como eu di zia an tes, nós te mos, hoje, um apa -
ra to le gal, uma lei que diz como de ve mos, en quan to
so ci e da de, uti li zar as águas, en tre os di ver sos se to -
res, de uma for ma or ga ni za da e ci vi li za da. É bom re -
gis trar que dia 5 de ju nho foi cri a do o Co mi tê da Ba cia
do Rio São Fran cis co. Ca be rá a esse co le gi a do que
tem par ti ci pan tes dos se to res usuá ri os, isto é, na ve -
ga ção, pro du ção de ener gia elé tri ca, fru ti cul tu ra,
abas te ci men to ur ba no e ou tros, na Ba cia do São
Fran cis co, sen ta rem jun tos e, em um am bi en te se re -
no, dis cu ti rem qua is são os cus tos e os be ne fí ci os as -
so ci a dos ao uso da água, que já não é dis po ní vel para 
to dos hoje.

Pre ci sa mos ter me ca nis mos de uti li za ção ra ci o -
nal da água que in cen ti vem, por exem plo, aque les
que uti li zam a água em la vou ras pre da tó ri as à uti li za -
ção da água, que fa zem ir ri ga ção por inun da ção, a
mu da rem de cul tu ra, por que o re cur so é es cas so.
Esse é um pro ces so lon go que es ta mos co me çan do,
e a Agên cia Na ci o nal de Águas tem o or gu lho de es -
tar ini ci an do esse pro ces so.

Mu i to obri ga do.
O SR. CLEMENTINO COELHO – Sr. Pre si den -

te, com re la ção à Chesf,....(in ter ven ção fora do mi cro -
fo ne.)

O SR. JERSON KELMAN – Per dão. O De pu ta -
do tem ra zão. Esque ci-me.

Qu al quer usi na de ge ra ção de ener gia elé tri ca
ne ces si ta, além da con ces são para a uti li za ção de po -
ten ci al hi dráu li co, que é dado pela Ane el, de uma ou -
tor ga dos di re i tos de uti li za ção de água. Essa ou tor ga
é uma au to ri za ção ad mi nis tra ti va e não uma con ces -
são. Por que é uma au to ri za ção ad mi nis tra ti va? Por -
que está su je i ta a re vi sões pe rió di cas por con ta da di -
nâ mi ca da ocu pa ção da ba cia, dos vá ri os usos da ba -
cia.

Se no pas sa do não ha via fru ti cul tu ra, por exem -
plo, ou tro tema que lhe pre o cu pa bas tan te, é pos sí vel
que, ao lon go dos anos, das dé ca das, esse se tor pas -
se a dis pu tar com o se tor de ener gia elé tri ca e será
ne ces sá rio re a lo car o di re i to de uti li za ção da água.
Mas é bom que se re gis tre o se guin te: nes sa hi pó te -
se, por que é uma au to ri za ção que se ria re vis ta, di ga -
mos, por um se tor de pro du ção de ener gia elé tri ca,
uma con ces si o ná ria de ener gia elé tri ca po de ria ter a
sua au to ri za ção de uti li zar a água re vis ta. Nes sa hi pó -
te se, aque la par ti ci pa ção que eu dis se que a usi na
tem numa hi po té ti ca em pre sa cha ma da “hi dre le tri ci -
da de do Bra sil”, que é o que dá o seu fa tu ra men to, te -



ria que di mi nu ir, por que o que faz a em pre sa de ener -
gia elé tri ca fa tu rar é quan to ela acres cen ta à ener gia
ga ran ti da do País. Se a em pre sa ti ver me nos água
para pro du zir ener gia elé tri ca, a con tri bu i ção dela de -
cres ce, as sim como, de igual ma ne i ra, se ela não pu -
der es va zi ar ou de pres si o nar os re ser va tó ri os por ou -
tras res tri ções de na tu re za tu rís ti co-am bi en tal, tam -
bém será ne ces sá rio re vi sar as ener gi as e ga ran ti as.

O SR. CLEMENTINO COELHO – Gos ta ria de
um es cla re ci men to: se ti ves se sido pri va ti za da no mo -
de lo que foi anun ci a do, com va zão as se gu ra da, hoje
es ta ría mos in de ni zan do, não é?

O SR. JERSON KELMAN – Estou in sis tin do no
se guin te as pec to: essa ener gia as se gu ra da é uma
au to ri za ção ad mi nis tra ti va. Por tan to, sem pre – não
im por ta se a em pre sa é pú bli ca ou pri va da – está su -
je i ta a re vi sões.

É tam bém do in te res se das pró pri as em pre sas
te rem essa ener gia as se gu ra da, se não a oti mi za ção
da água do rio vira uma sel va na qual quem tem di re i -
to é quem está rio aci ma. Não pode ser as sim. Aque le
que in ves tiu, seja em fru ti cul tu ra, seja numa usi na hi -
dre lé tri ca, tem que sa ber que seu in ves ti men to é pre -
ser va do por uma ad mi nis tra ção do rio. Por isso, foi cri -
a da a Agên cia Na ci o nal de Águas – ANA.

O SR. PRESIDENTE (Antô nio Cam bra ia) –
Con ce do a pa la vra ao Dr. Afon so Hen ri ques.

O SR. AFONSO HENRIQUES MOREIRA
SANTOS – Vou ini ci ar pelo De pu ta do Mar cos Cin tra.

De pu ta do, na ver da de, a mi nha apre sen ta ção
pro pu nha se pren der um pou co ao tema que tra ba lho
na Se cre ta ria, que é o pla ne ja men to – que pen so ter
sido uma das ca u sas do ra ci o na men to em que vi ve -
mos hoje. Gos ta ria de pro por, como está aqui no tí tu -
lo, al ter na ti vas ao equa ci o na men to.

É evi den te que o pla ne ja men to, com esse novo
am bi en te de mer ca do, é bas tan te com ple xo. Mas não
é tam bém me nos evi den te di zer que o pla ne ja men to
num am bi en te de go ver no in ves ti dor, ou seja, num
am bi en te es ta tal, fun ci o na va. Não. Eu dis se na mi nha
apre sen ta ção que tí nha mos ex ce len tes me ca nis mos
ma te má ti cos, mas que sem pre hou ve gran des des vi -
os en tre o pla ne ja do e o re a li za do.

Em 1989, o Ban co Mun di al fez um es tu do em
vá ri os pa í ses e de tec tou fa tos in te res san tes, como,
por exem plo, que 35% dos em pre en di men tos hi dre lé -
tri cos ul tra pas sa vam em mais de 20% o tem po de
cons tru ção das hi dre lé tri cas. Esse é um fato in te res -
san te. Você co lo ca va no pa pel um de ter mi na do cus to, 
um de ter mi na do ho ri zon te de cons tru ção, e, na ver -
da de, isso não se ma te ri a li za va. Por tan to, o pla ne ja -

men to per dia com ple ta men te a ade rên cia com a re a li -
da de.

De fato, te mos que cons tru ir no vos con ce i tos, e
aí é mu i to im por tan te a ob ser va ção do De pu ta do Ga -
be i ra. Esta mos num am bi en te todo novo. Não é só a
ques tão do mer ca do em si, mas a pró pria cons ciên cia 
da po pu la ção em re la ção aos in te res ses di fu sos,
como é o caso do meio am bi en te. Até o di re i to da
água – que não pos so di zer que é um di re i to di fu so,
mas sim um di re i to ob je ti vo – é um novo tema, so bre o 
qual pre ci sa mos ter um novo equa ci o na men to do pla -
ne ja men to.

Hoje, quan do vou de fi nir um po ten ci al hi dre lé tri -
co óti mo, a ANA tem que me di zer qual é a mi nha dis -
po ni bi li da de ener gé ti ca. Isso aí im pli ca uma ne go ci a -
ção na ba cia que vis lum bra to dos os ou tros usos, in -
clu si ve po den do ser re vis to, pois é uma au to ri za ção,
uma ou tor ga ad mi nis tra ti va.

Por tan to, o que é di fí cil hoje é exa ta men te o pla -
ne ja men to. Le var em con si de ra ção es sas di fe ren tes
ver ten tes, o meio am bi en te é o mais ób vio, é o mais
evi den te, mas não é o úni co, não é? E como po de ría -
mos ter me ca nis mos in du to res? Essa é a ma i or di fi -
cul da de para o go ver no. Não que ro di zer que o pla ne -
ja men to foi o cul pa do pelo ra ci o na men to. No pas sa -
do, na dé ca da de 80, o pla ne ja men to pode ter sido,
olhan do com uma vi são er ra da, his tó ri ca, mas olhan -
do com uma vi são para o pas sa do, o pla ne ja men to in -
du ziu a um ex ces so de obras hi dre lé tri cas no país e fi -
ca mos com ca pa ci da des oci o sas, obras ina ca ba das,
como o caso de Por to Ma de i ra, o que cus tou enor me -
men te à so ci e da de. Hoje, ti ve mos o pro ble ma con trá -
rio, ti ve mos o pro ble ma da fal ta de ca pa ci da de, além
do pro ble ma ide o ló gi co ti ve mos o pro ble ma da fal ta
de ca pa ci da de. E por que, den tre ou tros fa to res, a
ques tão am bi en tal não está bem equa ci o na da. Eu es -
ta va apre sen tan do, não pude con clu ir, que das usi nas 
pos ter ga das e can ce la das do pla no pri o ri tá rio, são
14, te mos 12 que têm li ga ção di re ta com a ques tão
am bi en tal, a ques tão am bi en tal lato sen su, ou seja,
ques tão am bi en tal e de água, in clu in do-se aí a ques -
tão da água. Por tan to, o que se co lo ca é cons tru ir
esse novo pla ne ja men to. E eu, de fato, te mos lá, na
se cre ta ria, tra ba lha do in ten sa men te, ten tan do abrir o
pro ces so, mas acho que a par ti ci pa ção des ta Casa é
o lu gar mais pro fí cuo, mais ade qua do, ten do em vis ta
os di fe ren tes vi e ses que têm aqui. E é isso que o pla -
ne ja men to tem que ca pi tar. São di fe ren tes vi e ses da
so ci e da de. E aí não é o go ver no, é a so ci e da de, acho
que é o Exe cu ti vo, é o Le gis la ti vo e ou tros me ca nis -
mos de mo vi men to da so ci e da de.



O SR. ROBERTO SATURNINO – Per mi ta-me
um apar te bre ve, Dr. Afon so.

O Con se lho Na ci o nal de Po lí ti ca Ener gé ti ca foi
cri a do para fa zer exa ta men te esse pla ne ja men to de
lon go pra zo, que se ria sub me ti do ao Con gres so. Quer 
di zer, isso, até ago ra, que eu sa i ba, nada foi fe i to.

O SR. AFONSO HENRIQUES MOREIRA
SANTOS – Não, mu i to bem co lo ca do, Se na dor. O
Con se lho Na ci o nal de Po lí ti ca Ener gé ti ca, va mos di -
zer, é o pri me i ro ní vel de de fi ni ções. Então, te ría mos
as po lí ti cas, as de fi ni ções, quer di zer, va mos ter nu -
cle ar ou não, uma pro vo ca ção, mas, en fim, é no Con -
se lho Na ci o nal de Po lí ti ca Ener gé ti ca. Cla ro que tem
o lado le gis la ti vo tam bém, a apro va ção. Va mos ter im -
por ta ção de gás ou de ener gia elé tri ca, en fim. Essas
vi sões vão de po is se ma te ri a li zar num pla ne ja men to,
e o pla ne ja men to terá que ter me ca nis mos de in cen ti -
vos para que aqui lo se ma te ri a li ze.

O SR. ROBERTO SATURNINO – Essa pri me i ra
vi são ge ral ain da não foi...

O SR. AFONSO HENRIQUES MOREIRA
SANTOS – De fato, o Con se lho Na ci o nal de Po lí ti ca
Ener gé ti ca, hou ve três re u niões, sen do que a ter ce i ra
foi exa ta men te a da cri se ener gé ti ca. Está pre vis ta
para ju lho, se gun da quin ze na de ju lho, va mos di zer
as sim, a vol ta à nor ma li da de, onde será dis cu ti do
Angra III, onde será dis cu ti do im por ta ção de ener gia,
seja a gás ou ener gia elé tri ca, a cons tru ção de fon tes
al ter na ti vas. As fon tes al ter na ti vas, na ver da de, vou
até re co nhe cer, de pu ta do, que es ta mos sen do atro -
pe la dos pelo Le gis la ti vo, atro pe la dos no bom sen ti do.
O pro je to do se nhor, o Pro je to 2905, que está aqui, dá 
gran de in cen ti vo às fon tes al ter na ti vas de ener gia,
gran de in cen ti vo, in clu si ve es ta be le cen do me tas que
po dem re pre sen tar 10% do nos so mer ca do de ener -
gia elé tri ca em fon tes al ter na ti vas. A co-ge ra ção, que
é um pro ces so, eu di ria, ex tre ma men te in te li gen te,
sob o pon to de vis ta am bi en tal e sob o pon to de vis ta
em pre sa ri al, ago ra tam bém está sen do in clu í do no
Pro je to 2905. Então, acho que esse tipo de atro pe lo
do Le gis la ti vo é ex tre ma men te pro fí cuo para a po lí ti -
ca na ci o nal ener gé ti ca.

Mas, en fim, a ener gia eó li ca, que o se nhor bem
fa lou, te mos uma fá bri ca, em So ro ca ba, que é ab so lu -
ta men te fan tás ti ca. Fui vi si tar, a duas se ma nas atrás,
vol tei apa i xo na do, pás de 30 me tros em fi bra de vi dro
sen do ex por ta das para o mun do in te i ro. Te mos no Ce -
a rá, no Ma ra nhão e no Rio Gran de do Nor te, po ten ci -
al enor me. E não é só. Te mos, mes mo no Pa ra ná e em 
al guns mu ni cí pi os de Mi nas Ge ra is, um po ten ci al
enor me. Então, esse Pro je to 2.905 pode mu dar a ma -

triz ener gé ti ca. Até es pe ro que te nha a apro va ção
des se pro je to aqui nes ta Casa, an tes até do CNPE,
por que acho que ele pe sa rá tre men da men te na de ci -
são da ma triz ener gé ti ca. Se es ta mos fa lan do em
10% de fon tes al ter na ti vas num pra zo de dez anos,
isso muda to tal men te a vi são ener gé ti ca que se vai ter 
para um pe río do de dez a vin te anos.

Ago ra, de fato, ba se a do na po lí ti ca, re a li zan -
do-se o pla ne ja men to, como que ma te ri a li zo isso?
Esse é o gran de de sa fio. Acho que a Pe tro bras tem
sido, como eu já dis se, um ins tru men to de re a li za ção
des se pla ne ja men to, prin ci pal men te quan do se tor -
nou a dis cu tir isso no pra zo. O Mi nis tro an te ri or ao de -
fi nir as tér mi cas emer gen ci a is cha mou a Pe tro bras e
de i xou sob sua res pon sa bi li da de a re a li za ção de las.
A Pe tro bras, en tre tan to, agiu de ma ne i ra tam bém em -
pre sa ri al, por que ser uma em pre sa de ener gia é uma
es tra té gia de mu i tas em pre sas de óleo e gás no mun -
do e a pró pria El Pas so, que está pre sen te aqui, tem
uma atu a ção nes te sen ti do. Mas, sem dú vi da, a Pe tro -
bras foi, na que le mo men to, um ins tru men to de po lí ti -
ca mas te mos que evo lu ir nes se me ca nis mo.

Não bas ta ter ape nas a ação das es ta ta is, se jam 
como con tro la do ras ou como par ti ci pan tes mi no ri tá ri -
as, te mos que ter ou tros ins tru men tos. Fi nan ci a men to 
do BNDES é um de les, ga ran tia de con tra to de lon go
pra zo, como é o caso da Ele tro brás, mas te mos que
bus car ou tros me ca nis mos de ação do Go ver no para
que con si ga pla ne jar obra por obra mas, pelo me nos,
ter ob je ti vos es ta be le ci dos no pla ne ja men to, que é
mais im por tan te do que o de ta lha men to de obra.

Qu an to à ques tão que os De pu ta dos Ga be i ra e
Cle men ti no co lo ca ram, do Ane xo V, pre fi ro não me
pro nun ci ar, por que é uma ques tão que está em dis -
cus são. Como está sen do dis cu ti do isso no âm bi to na
Câ ma ra de Ges tão de Ener gia, o De pu ta do Cle men ti -
no co lo cou que a Ane el foi atro pe la da. Eu, sin ce ra -
men te, não te nho co nhe ci men to. Acre di to que a ques -
tão está em dis cus são no âm bi to da Câ ma ra de Ges -
tão da Cri se Ener gé ti ca, e a Ane el está es tu dan do in -
ter na men te, as sim como nós da se cre ta ria tam bém,
mas não es tou sa ben do de ne nhum atro pe lo na de ci -
são da Ane el e não pos so dar uma res pos ta cla ra à
ques tão de V. Exª. É um as sun to que está sen do tra ta -
do na Câ ma ra de Ges tão da Cri se Ener gé ti ca.

O SR. FERNANDO GABEIRA – Dr. Afon so,
qual o ní vel de trans pa rên cia que será dada a essa
dis cus são? Por que, até o mo men to, te nho ou vi do que 
es tão es tu dan do, mas não sa be mos para que lado.

O SR. AFONSO HENRIQUES MOREIRA
SANTOS  – De fato, o que se ten tou co lo car? Ge ra do -



res e dis tri bu i do res jun tos para dis cu ti rem um pon to
de equi lí brio, ou seja, uma me di a ção. Cla ro que essa
me di a ção te ria que tam bém aten der aos in te res ses
do Go ver no mas que até ago ra não lo grou re sul ta do
po si ti vo. 

Por tan to, ago ra te mos que pre ser var o in te res se 
na ci o nal, do pró prio Go ver no mas te mos que res pe i -
tar os con tra tos, te mos que ter em men te sem pre que, 
caso te nha mos uma po si ção que de sa gra de o ou tro
lado ele re cor re rá à Jus ti ça.

O SR. CLEMENTINO COELHO – É ver da de
que a Ane el re al men te re co men dou o can ce la men to
dos con tra tos? É o que está na im pren sa. 

O SR. AFONSO HENRIQUES MOREIRA
SANTOS – Não te nho co nhe ci men to. Tal vez, se, no -
va men te, o nos so ami go Mar ra es ti ver pre sen te, eu
pos sa res pon der. Mar ra, há al gu ma de ci são ofi ci al da
Ane el? O Mar ra é as ses sor da di re to ria da Ane el e co -
lo ca aqui que não co nhe ce essa de ci são. Então, acre -
di to que pos sa ser uma no tí cia es pe cu la ti va.

O SR. CLEMENTINO COELHO – Ele não co -
nhe ce, e o se nhor diz que es tão es tu dan do.

O SR. AFONSO HENRIQUES MOREIRA
SANTOS – A de ci são que eu dis se, De pu ta do.

O SR. CLEMENTINO COELHO – Sim, ele diz
que não co nhe ce, e o se nhor diz que es tão es tu dan -
do. Estão es tu dan do o quê? Se es tão es tu dan do é
por que exis te um con tra di tó rio. Alguém no Go ver no
está que ren do can ce lar os con tra tos, por que não
cabe den tro des ta con jun tu ra, e uma ou tra par te do
Go ver no ad vo ga que se cum pra fi el men te o con tra to.

O SR. AFONSO HENRIQUES MOREIRA
SANTOS – O que que ro di zer é que não há de ci são
da Ane el, pelo me nos que eu co nhe ça e o as ses sor
da di re to ria con fir ma isso. Ago ra, a Ane el tem as sen to 
no gru po que está dis cu tin do esse as sun to e evi den -
te men te tem a obri ga ção de es tu dar e le var al gum
pon to de vis ta. Acho que é nes te sen ti do que se está
es tu dan do isso, não é isso Dr. Mar ra?

A ques tão está sen do dis cu ti da no sen ti do de
con tri bu ir com a Câ ma ra de Ges tão da Cri se Ener gé -
ti ca.

O SR. FERNANDO GABEIRA – Está com o
Advo ga do-Ge ral da União tam bém.

O SR. AFONSO HENRIQUES MOREIRA
SANTOS – Va mos às per gun tas do De pu ta do Dipp.
Re al men te, ao se cri ar as agên ci as, mu i ta gen te pen -
sou que as agên ci as iri am re a li zar o pla ne ja men to. No 
caso da Ana, até tem um pou co o pa pel de pla ne ja dor
ao exe cu tar os pla nos de ba cia mas no caso da Ane el

não. Não cabe à Ane el re a li zar o pla ne ja men to do se -
tor elé tri co mas con cor do que a tran si ção do GCPS –
Gru po de Pla ne ja men to do Se tor para o Mi nis té rio di -
fi cul tou de cer ta for ma, não que o pla ne ja men to te nha 
sido in ter rom pi do. Ago ra, era uma exi gên cia de to dos, 
por que a Ele tro brás pas sa a ser um agen te. Ela é uma 
co mer ci a li za do ra, ela tem in te res se di re to. Fur nas,
sua con tro la da, e ou tras atu am no mer ca do, têm in te -
res se. Por tan to, o pla ne ja men to tem que ser algo
mais in de pen den te. O pla ne ja men to ener gé ti co, o
pla ne ja men to elé tri co não pode per ten cer à Ele tro -
brás ou à Pe tro bras. Tem que ser al gu ma co i sa de Go -
ver no. É nes se sen ti do que es ta mos cons tru in do esse 
am bi en te – o CCPE, Co mi tê de Pla ne ja men to do Se -
tor Elé tri co, foi cons tru í do as sim. O Pro je to de Lei nº
2905 dis põe, abor da um pou co os con ce i tos do pla ne -
ja men to ener gé ti co. Acho isso ex tre ma men te im por -
tan te.

Te mos tra ba lha do jun tos na ques tão do car vão.
O Mi nis tro José Jor ge es te ve lá até 3 se ma nas. Sa be -
mos da im por tân cia do car vão. Inclu si ve, o car vão
apre sen ta toda uma di fi cul da de am bi en tal. Sa be mos
que o pró prio ór gão am bi en tal co lo ca uma sé rie de
res tri ções no apro ve i ta men tos do car vão no Sul.

Por ou tro lado, te mos na po lí ti ca ener gé ti ca na -
ci o nal que o uso de com bus tí ve is na ci o na is é uma
das pri o ri da des. Por tan to, o fato de o car vão na ci o nal
ser uti li za do, o fato de se dar al gum in cen ti vo a ele faz
par te da po lí ti ca na ci o nal ener gé ti ca que não pre ci sa
nem ser apro va da pelo CNPE. Já é algo que cons ta
na lei do pe tró leo. 

Em que ní vel de ve mos dar esse in cen ti vo? O
Pro je to de Lei nº 2.905, no va men te, co lo ca al guns in -
cen ti vos para o car vão. Acho que esta Casa pode
con tri bu ir enor me men te na de fi ni ção des sa po lí ti ca
para o car vão. No Mi nis té rio, te mos um pla no de car -
vão que de ve rá ser con clu í do e le va do ao CNPE. 

A ques tão do pla ne ja men to, além de me ca nis -
mo como fi nan ci a men to do BNDES, ação de Pe tro -
bras, Ele tro brás, e ou tras es ta ta is, de ve mos ana li sar
que te mos que dar a atra ti vi da de cor re ta aos apro ve i -
ta men tos. Se para uma li nha de trans mis são não apa -
re ceu ne nhum can di da to, pode ser que as in cer te zas
se jam de tal or dem al tas que o pre ço má xi mo es ta be -
le ci do pela Ane el não seja su fi ci en te, prin ci pal men te
por que boa par te des sas li nhas não têm um de ta lha -
men to am bi en tal, o que é uma gran de fon te de in cer -
te zas.

Por tan to, te mos que ana li sar se o ní vel de atra ti -
vi da de está cor re to para atra ir os in ves ti do res pri va -
dos. Con cor do com V. Exª nes se sen ti do.



O SR. PRESIDENTE (Antô nio Cam bra ia) – Va -
mos ao úl ti mo blo co de par la men ta res ins cri tos, ini ci -
an do pelo De pu ta do Fer nan do Fer ro, a quem con ce -
do a pa la vra.

O SR. FERNANDO FERRO – Sr. Pre si den te,
Srs. Con gres sis tas, Srs. de ba te do res, já fui con tem -
pla do com uma sé rie de ob ser va ções, mas gos ta ria
de de i xar aqui al gu mas co lo ca ções fren te ao que se
fala, da par te dos re pre sen tan tes do Go ver no, em re -
la ção ao mo men to em que vi ve mos. 

A par tir de 97, quan do foi cri a do o Re ce be, o
pro gra ma para re for mar o se tor elé tri co bra si le i ro, foi
dito com uma pos tu ra qua se dog má ti ca que iría mos
es ta be le cer com pe ti ção na ge ra ção. Foi dito ain da e
qual era o ob je ti vo da re for ma: es ta be le cer com pe ti -
ção na ge ra ção, dar o li vre aces so à rede de trans mis -
são e dis tri bu i ção, des ver ti ca li zar o se tor, es ta be le cer 
os me ca nis mos de mer ca do, in tro du zir os pro du to res
in de pen den tes no pro ces so e afas tar o Esta do do pa -
pel de in ves ti dor, por que isso não é pa pel do es ta do.
Era esse o dis cur so. 

Hoje es ta mos as sis tin do à ne ga ção dis se. Está
aí a Pe tro bras se gu ran do a bar ra para não apro fun dar 
a cri se. Está aí a Ele tro brás sen do re cha ma da para in -
ves tir no se tor. 

Esses ar gu men tos le van ta dos, bran di dos com a 
vi ru lên cia ide o ló gi ca pró pria da que les tem pos, es tão
mos tran do que va mos ter que pas sar por ou tra re dis -
cus são. É até bom di zer isso aqui, por que, em 2002,
ha ve rá ele i ção para Pre si den te nes te país. Espe ro.
Isso terá que ser re dis cu ti do, até para acal mar os in -
ves ti do res nes te país. Essa es tru tu ra que está aí não
ser ve, ela se mos trou ine fi caz e não res pon de. Então,
nós va mos ter que re dis cu tir tudo isso, sim, o pa pel do 
Esta do nes se pro ces so. Por que se fala em pla ne ja -
men to in di ca ti vo e, ao mes mo tem po, se diz não que o 
Esta do tem que pla ne jar e nós te mos que fa zer um
aco pla men to do pla ne ja men to in di ca ti vo com o pla ne -
ja men to do Esta do para a área ener gé ti ca. 

Ora, nós cri a mos, aqui. Está aqui a es tru tu ra do
Con se lho Na ci o nal de Po lí ti ca Ener gé ti ca, que fez,
me pa re ce, duas re u niões, ou três, até ago ra. Duas
re u niões, não é? 

O SR. (con vi da do não iden ti fi ca do, nome não 
de cli na do) – Três. 

O SR. FERNANDO FERRO – Três re u niões. Ele 
se con vo ca, se não me en ga no, a cada seis me ses ou 
por con vo ca ção or di na ri a men te. E eu acho que esse
Con se lho de ve ria es tar per ma nen te men te con vo ca -
do. A cú pu la do Go ver no, to dos os Mi nis tros, de ve ri -
am es tar de bru ça dos so bre essa si tu a ção; de ve ri am

es tar em as sem bléia per ma nen te numa si tu a ção des -
sas. E está aí ope ran do de quê o Con se lho? Está
como se fos se uma co i sa in for mal. Quer di zer, isso é o 
re tra to da fal ta de pla ne ja men to. Nós te mos uma sé rie 
de es tru tu ras, uma sé rie de equi pa men tos bu ro crá ti -
cos para dis cu tir es sas ques tões, no en tan to não sa -
be mos quem pode res pon der. No Con se lho de Po lí ti -
ca Ener gé ti ca está a ANA, a Ane el, a Pe tro bras, como 
ou vin te, Ele tro brás; os Mi nis tros do Go ver no, Pe dro
Ma lan, Pa ren te, Mar tus Ta va res. To dos eles. Então,
essa é uma ope ra ção de guer ra que o Go ver no de via
es tar fa zen do. 

No en tan to, es ta mos ven do que o que se está
fa zen do é exa ta men te um gran de im pro vi so, e tem
que fa zer. Evi den te que a cri se pôs a nu esse dis cur -
so. Ele dis se cla ra men te que nós te mos re al men te
que par tir para a guer ra com o ma te ri al que te mos in -
clu si ve. Então, de cer ta ma ne i ra, é até im por tan te
esse de ba te para que se ja mos um pou co mais tran -
qüi los, mais hu mil des, mais se re nos, e re al men te
com pre en da mos que essa si tu a ção não é fá cil. E
com pre en der, tam bém, que nes se de ba te so bre o
Esta do bra si le i ro, al gu mas ver da des, que fo ram bran -
di das mu i to tem po, pre ci sam ser re al men te re pen sa -
das. Alguns que fa la vam com tan ta se gu ran ça, há um
tem po, já não po dem fa lar do mes mo je i to. Então, pelo 
me nos, es pe ro que essa si tu a ção ten da a di mi nu ir a
ar ro gân cia de cer tas es tru tu ras des se Go ver no, para
com pre en der que o pro ble ma é mu i to sé rio, que nós
en tra mos numa si tu a ção que vai ape nar as me tas de
cres ci men to do País. 

E não é brin ca de i ra o que está acon te cen do
ago ra para o fu tu ro des te País! Se vi vês se mos num
país que tra tas se des sas ques tões para va ler, al gu -
mas pes so as não es ta ri am mais nos seus car gos por
con ta des sa cri se, por que sa bem que são res pon sá -
ve is por isso. Infe liz men te, nós não es ta mos...

O SR. PRESIDENTE (Antô nio Cam bra ia) – Sr.
De pu ta do, que i ra for mu lar sua per gun tas, por fa vor. 

O SR. FERNANDO FERRO  – Sr. Pre si den te,
vou for mu lar as per gun tas. 

Esta é uma di gres são so bre uma ques tão po lí ti -
ca da qual não po de mos fu gir, por que esse é um de -
ba te es sen ci al. Nós es ta mos dis cu tin do, aqui, nes ta
Co mis são, não ape nas a cri se atu al. Nós va mos dis -
cu tir o que fa re mos, os des do bra men tos dis so. Esta
Casa, o Con gres so Na ci o nal têm que de ba ter essa
ques tão. Em ou tro mo men to, nós qua se não dis cu ti -
mos. 

A Ane el, por exem plo, qua se não foi dis cu ti da
nes ta Casa, foi apro va da, as sim, em trin ta mi nu tos.



Estão es que ci dos dis so?! Foi apro va da, nes se es -
que ma: em cima da ca ne la, para não di zer que foi um
pou co aci ma. E, aí, nós te mos a opor tu ni da de de de -
ba ter. 

Ou tra co i sa. Qu an do se fala, aqui, em re cur sos
hí dri cos: “não, por que é pos sí vel es ta be le cer uma
boa re gu la ção...” Eu sou aqui um es tra nho. Por exem -
plo, um país, como a No ru e ga, cri ou o pro ces so, des -
ver ti ca li zou, in tro du ziu com pe ti ção, es ta be le ceu me -
ca nis mos de con cor rên cia, de li vre aces so com em -
pre sa es ta tal. Os Esta dos Uni dos man tém toda a sua
es tru tu ra hi dre lé tri ca no Esta do, o Ca na dá idem. Por
que é que nós ti ve mos que ma ca que ar o mo de lo in -
glês e achar que isso é a gran de so lu ção para o sis te -
ma hi dre lé tri co bra si le i ro? Essa per gun ta que eu não
con si go en ten der, Dr. Afon so. O se nhor pode me aju -
dar. Por que ma ca que a mos o mo de lo in glês, com
MAE, com es sas co i sas to das, que in clu si ve está sen -
do re vis to lá, ago ra. E, ago ra, nós fi ca mos nes sa si tu -
a ção. Então, acho que essa cri se tem a ver com esse
ca mi nho. 

Não é uma cri se que, eu di ria, de fal ta de pla ne -
ja men to, não. Eu di ria que foi uma cri se de op ção po lí -
ti ca. O Go ver no op tou por um ca mi nho. Ti nha uma vi -
são de ca mi nho, de mer ca do, de in tro du ção de com -
pe ti ção, de in ser ção in ter na ci o nal nes sa óti ca e que -
brou a cara, não deu cer to, não con se guiu cri ar os
me ca nis mos para fa zer esse tipo de co i sa. Então,
essa é uma dí vi da po lí ti ca que vo cês têm e é uma ex -
pli ca ção que vo cês têm que dar e têm que nos ou vir
di zer isso.

Só para fi na li zar, de i xa rei uma per gun ta, pri me i -
ro para a Pe tro bras: as tér mi cas que es tão efe ti va -
men te li ci ta das e em pro ces so de cons tru ção, que
são ga ran ti das hoje, são quan tas, oito, dez, doze?
Por que a Pe tro bras pode di zer: olha, o nos so ho ri zon -
te é esse aqui. As in for ma ções que te mos é a de que
há uma es cas sez de for ne ci men to de tér mi cas no
mun do. Se os Esta dos Uni dos co lo ca rem para va ler
aque le pro gra ma de ins ta la ção de 1.500 tér mi cas, pa -
re ce-me que eles es tão se dis pon do a fa zer, já viu
como será essa con cor rên cia, em es ca la in ter na ci o -
nal, para se con se guir tér mi cas, não é?

O que po de mos efe ti va men te di zer hoje para o
Bra sil? O PPT cons ta de tan tas tér mi cas... Pode-se
as se gu rar que é esse va lor? Qu a is são? Qu an tas
são? Por que não sei qual o nú me ro. Esta mos tra ba -
lhan do em cima de hi pó te ses, se, se, se... Não te mos
os da dos con cre tos da ins ta la ção des se novo par que
de ge ra ção.

Em re la ção à Ane el e à ANA, o in ven tá rio da
Ane el de 200 mil me ga watts, apro xi ma da men te, dis -
po ní ve is, já in ven ta ri a dos 100 mil de po ten ci al, mas
sem es tar in ven ta ri a do, esse in ven tá rio é ace i to pela
ANA? Ain da não ouvi co men tá ri os so bre isso.

Ou tra co i sa, há um ano, um ano e meio, o que
ou vi mos aqui di zer foi que o uso do gás não é o mais
no bre não é o de ge rar ener gia. Era isso que se di zia
aqui, que po de mos la te ral men te uti li zar o gás para
ge rar ener gia, mas não é o uso mais no bre. E de fato
não o é. Ago ra, es ta mos fa zen do toda a nos sa po lí ti ca 
de uso do gás em cima de ge ra ção de ener gia, por
con ta des se mo men to que es ta mos vi ven do, com to -
das as con se qüên ci as da de pen dên cia e do pro ces -
so. Quer di zer, va mos com pro me ter toda essa po lí ti ca 
do gás com a ge ra ção de ener gia.

Como o pre si den te da Pe tro bras ava lia esse
rumo que es ta mos to man do?

É evi den te que es ta mos vi ven do uma cri se, mas 
será esse o des ti no que nos era pre vis to?

Por úl ti mo, por que o nos so De pu ta do Cle men ti -
no Co e lho, de fen sor do semi-ári do não quis co men -
tar, mas vou di zer uma co i sa, se nós não tra tar mos a
ques tão do semi-ári do com aten ção, o re sul ta do des -
sa cri se lá vai ser o cres ci men to, para fe li ci da de de al -
guns e tris te za de ou tros, da pro du ção de can na bis
sa ti va como al ter na ti va na área, por que quan do a
agri cul tu ra lá fra cas sa as op ções que sur gem são es -
sas, e não é brin ca de i ra. As pes so as pen sam que é
brin ca de i ra. A agri cul tu ra tra di ci o nal do cul ti vo de ce -
bo la e ou tro, gra da ti va men te foi sen do subs ti tu í da por
es ses de sen con tros na po lí ti ca agrí co la. Não te nho
dú vi da, se hou ver uma de sa ten ção com o pro gra ma
de ir ri ga ção, essa cri se vai ex plo dir para ou tras áre as.
E essa é uma das al ter na ti vas para a qual sa be mos
que a re gião po ten ci al men te tem ca pa ci da de.

Obri ga do.
O SR. PRESIDENTE  (Antô nio Cam bra ia) –

Com a pa la vra, o De pu ta do José Car los Ale lu ia.
O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – Sr. Pre si den -

te, Srs. De pu ta dos, Srs. Se na do res, Sr. Se cre tá rio, Sr.
Pre si den te da Agên cia de Águas, Sr. Pre si den te da
Pe tro bras, fi quei um pou co pre o cu pa do quan do vi as
ex po si ções. Acre di to que hou ve tal vez um en de re ça -
men to in cor re to do que eu es pe ra va, tal vez o que a
Co mis são es pe ras se fos se co i sa di fe ren te. Pen so
que o com pe ten te Se cre tá rio de Ener gia, meu ami go,
fi cou de ven do uma ex po si ção ou o Mi nis té rio fi cou de -
ven do a ex po si ção so bre o pla ne ja men to, não so bre o 
con ce i to de como pla ne jar, se é um pla ne ja men to de -
ter mi na ti vo, mas so bre o pla ne ja men to.



Evi den te men te, pes so as que es tão ven do na te -
li nha esta nos sa re u nião fi ca ram as sus ta das, al gu -
mas não as sis ti ram a tudo, as sis ti ram só à ex po si ção,
tal o de ta lhe da ex po si ção do Pre si den te da Pe tro bras 
mos tra real e con cre ta men te que há um pla no em
mar cha, há nú me ros e pro je tos e to tal au sên cia do
ou tro lado. Acho que o Mi nis té rio de Mi nas e Ener gia
con ti nua de ven do. Acre di to que isso pode ser fe i to,
Se cre tá rio, com a par ti ci pa ção da Ele tro brás que tra -
di ci o nal men te cons tru iu o pla ne ja men to do se tor.

Con cor do como De pu ta do Fer ro. Não po de mos
cons tru ir o se tor em cima do gás. O gás é só uma op -
ção. O Se cre tá rio tem acom pa nhan do mu i to bem o
es for ço do Con gres so, par ti cu lar men te da Câ ma ra,
no sen ti do de in tro du zir uma mu dan ça na ma triz ener -
gé ti ca. O Go ver no es que ceu-se de que de ve ria di ver -
si fi car a ma triz ener gé ti ca. O gran de erro que nos
con du ziu a essa cri se, além da ques tão de não ha ver
dado pri o ri da de para os in ves ti men tos das es ta ta is e
o fato de não se ter pro du zi do um am bi en te que não
atra ís se os in ves ti men tos pri va dos, foi a mono-op ção; 
ou seja, o Go ver no fez uma op ção úni ca pelo gás e
pra ti ca men te des pre zou as ou tras al ter na ti vas.

O De pu ta do Ga be i ra, que não apo ia in te gral -
men te as idéi as agres si vas do Pre si den te Bush em
re la ção ao meio am bi en te, deve es tar achan do que
ele deve es tar ten do gran de in fluên cia no pro gra ma
ener gé ti co bra si le i ro. Por que tudo foi es que ci do. E a
Pe tro bras, com mu i ta com pe tên cia, está fa zen do a
sua par te; ou seja, nós va mos re sol ver o pro ble ma do
Bra sil com o gás.

Fico mu i to sa tis fe i to, Pre si den te, por que há re al -
men te algo con cre to na sua apre sen ta ção. Mas acho
que de ve mos dis cu tir nes ta Co mis são a ques tão dos
ca mi nhos no vos. O Bra sil tem ca mi nhos no vos. Não
veto ne nhu ma fon te. Estou de fen den do Angra III, na
fren te de to dos. Angra IV não. Pen so que Angra III fe -
cha o ci clo. Nós va mos ter a vi a bi li da de do ci clo que o
Se na dor Pa u lo Sou to tan to de fen de, que é o do urâ -
nio, lá de Ca e ti té, re gião de Ha rol do Lima. Fe cha-se o
ci clo. Os opo si to res de Angra di zem que o pro ble ma é
o lixo. Co nhe ço li xe i ra atô mi ca, pois en trei em uma lá
na Ale ma nha. O lixo de Angra I, Angra II e Angra III
pode ser co lo ca do no mes mo lu gar. Não vai ser am pli -
a da a li xe i ra por se ter um lixo a mais. Ago ra, não va -
mos fa zer um pro gra ma nu cle ar nos mol des do que se 
fez no pas sa do de sas tro sa men te.

Da mes ma for ma que de fen do a ener gia nu cle -
ar, acho que o car vão é uma pro pos ta de de sen vol vi -
men to do sul do Bra sil. Não se tra ta ape nas de ge ra -
ção de ener gia elé tri ca, des de que se use a cha ma da

cle an cold tec no logy. Acho que é uma op ção que o
Bra sil tem que fa zer tam bém.

Antes de esta Co mis são en cer rar os tra ba lhos,
é fun da men tal ler; ou seja, que es sas tér mi cas vão
es tar, vão es tar as hi dre lé tri cas, nós va mos de fen der
Belo Mon te, nós va mos fa zer um pro gra ma de eó li cas
sé rio, nós va mos es ti mu lar a bi o mas sa, nós va mos vi -
a bi li zar a co-ge ra ção. Fi quei mu i to sa tis fe i to ao ver a
su ges tão, por ins pi ra ção do Se cre tá rio de Ener gia
Afon so Hen ri ques, para se in tro du zir em meu subs ti -
tu ti vo a ques tão dos be ne fí ci os para a co-ge ra ção. Sei 
que mu i tos dos apro ve i ta men tos da Pe tro bras es tão
na base de co-ge ra ção. Pro va vel men te não toda qua -
li fi ca da, no con ce i to do Antô nio Fer nan des. Uma
co-ge ra ção ex ces si va; ou seja, está ge ran do mu i to
mais do que pre ci sa em ter mos do apro ve i ta men to do 
va por. Mas de qual quer je i to é uma ins ta la ção as so ci -
a da e há ga nhos de toda qua li da de.

Por tan to, de i xo aqui este re gis tro para que o Se -
cre tá rio e o Mi nis tro pro cu rem, atra vés da ar ti cu la ção
do se tor, tra zer a esta Co mis são um pla no. Nós pre ci -
sa mos de um pla no. Tra ba lhei nes se se tor quan do ha -
via pla nos. Hoje eu vi aqui um pla no de tér mi cas. Este
é o nos so pe di do; ou seja, nós pre ci sa mos de um pla -
no, um pla no que di ver si fi que a ma triz. O gás tem um
de fe i to gran de, é o tal do take or pay Esse é um pés -
si mo de fe i to. Se não fos se isso se ria ma ra vi lho so.
Mas há qua tro ou cin co anos, nós es tá va mos ver ten -
do, jo gan do ao mar, pas san do pe los ver te do res – e
não pe las tur bi nas – 10 mil me ga watts. Ima gi nem se
ti vés se mos que i man do gás em pa ra le lo? Então, é
uma des van ta gem mu i to gran de. 

A di ver si fi ca ção traz a van ta gem do ga nho de
pro du ti vi da de. Os ven tos se com ple tam no Nor des te.
Por exem plo, os ven tos vêm exa ta men te na es ti a gem. 
Então, você tem uma for ma de com ple men tar. O car -
vão está mos tran do ago ra a fle xi bi li da de que tem em
pro du zir e não pro du zir. É im por tan te que le ve mos em 
con ta isso. Sei que com pe tên cia não fal ta à Ele tro -
brás, à Pe tro bras, ao Mi nis té rio, ao Se cre tá rio Fer -
nan des para tra zer isso aqui. Pre ci sa mos dis so. Esse
é o meu pe di do. 

Qu an to à ques tão da Agên cia Na ci o nal de
Águas, eu que ria ape nas di zer que não é mu i to sim -
ples a ope ra ção co man da da, in de pen den te men te do
dono da água. A ver da de – eu já dis se aqui –, é que o
con tra to que o BNDES fez para a ven da das hi dro e lé -
tri cas bra si le i ras ven dia a pla ca, ven dia o flu xo, e
quem ven de o flu xo, no flu xo de ca i xa des con ta do,
exi ge que o novo usuá rio pa gue o flu xo de ca i xa des -
con ta do. E eu cons ta tei isso quan do co me cei a dis cu -



tir o uso de 4 m3 , por se gun do, em Pa u lo Afon so, para
cri ar pe i xe. A pro pos ta da Chesf, uma es ta tal – aliás, o 
pre si den te fez uma bela ex po si ção aqui, na se ma na
pas sa da –, foi de que os usuá ri os que qui ses sem cri -
ar pe i xes pa gas sem à Chesf pela ener gia não pro du -
zi da. E ob ser ve que pe i xe é di fe ren te de ir ri ga ção. A
água só usa a es ca da, ela vol ta para o rio qua se que
100%. E, se fi zer um bom tra ta men to, vol ta com a
mes ma qua li da de que en trou, mu i tas ve zes até com
qua li da de me lhor do que en trou, por que há uma pos -
si bi li da de de se en tre gar a água em boa qua li da de,
qua li da de para qual quer ou tro uso. 

Por tan to, Sr. Pre si den te, não é fá cil. Sei que V.
Sª está fa zen do um tra ba lho mu i to im por tan te, fui um
dos de fen so res da Agên cia, mas não é fá cil, por que a
nos sa lei é de con ces sões, não é di re i to im pe ri al, di re -
i to es pa nhol, mas é de con ces sões. E o dono da con -
ces são, que com prou do Go ver no ou que vier a com -
prar do Go ver no, pode re i vin di car di re i tos que não
são dele. É pre ci so fi car mu i to cla ro isso. 

Por tan to, não de se jo me es ten der mais, que ro di -
zer que a Pe tro bras está de pa ra béns por tudo que
está fa zen do. Estou in tro du zin do no meu subs ti tu ti vo,
que devo re la tar nes ta se ma na ou na pró xi ma se ma na, 
aber tu ras para que a Ele tro brás tam bém pos sa se as -
so ci ar com agen tes pri va dos para re sol ver pro ble mas
de mo ti va ção de in ves ti men tos, como a Pe tro bras. A
Pe tro bras está sen do mais do que um in ves ti dor. E eu,
que de fen di a pri va ti za ção da Pe tro bras, pen so que
ela, como apa re lho es ta tal, está dan do uma con tri bu i -
ção ex pres si va para o Bra sil en fren tar as di fi cul da des – 
te nho que ad mi tir isso –; e a Ele tro brás tam bém po de -
rá dar uma con tri bu i ção ex pres si va.

Sr. Pre si den te, que ro de i xar ape nas este re gis -
tro e di zer que nós, des ta Co mis são, te mos duas mis -
sões: uma de las é iden ti fi car as ca u sas, po rém a mais 
im por tan te é apre sen tar – e te nho cer te za de que o
Re la tor, Se na dor Pa u lo Sou to, fará isso com mu i ta
pro pri e da de – su ges tões para que não ve nha mos a
ter, pelo me nos a mé dio pra zo, uns dez anos, e o meu
mé dio pra zo é um pou co ma i or do que os ou tros, pro -
ble mas des sa na tu re za. 

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Antô nio Cam bra ia) –

Com a pa la vra o De pu ta do Lu ci a no Zica.
O SR. LUCIANO ZICA – Sr. Pre si den te, Srªs e

Srs. De pu ta dos e Se na do res, Pre si den tes da Pe tro -
bras e da ANA e re pre sen tan te do Mi nis té rio das Mi -
nas e Ener gia, é im por tan te este de ba te, e eu que ria
as si nar em ba i xo da fala do De pu ta do Fer nan do Fer ro
e em gran de par te da fala do De pu ta do José Car los

Ale lu ia. Embo ra te nha tido a opor tu ni da de de par ti ci -
par do de ba te da cri a ção da Lei da Ane el, e acho que
foi um de ba te in su fi ci en te, o De pu ta do José Car los
Ale lu ia teve a ta re fa de re la tar tam bém aque le pro je to, 
e ti ve mos a opor tu ni da de de dis cu tir al guns dos pon -
tos dele, mu i to em cima da hora, sem que a so ci e da -
de par ti ci pas se de al gu ma for ma da qui lo. É la men tá -
vel, por que po de ría mos ter evi ta do al gu mas das
ques tões que es tão acon te cen do ago ra, de ba ten do
me lhor as ta re fas da Agên cia Na ci o nal de Ener gia
Elé tri ca e a re gu la men ta ção do se tor. 

Qu e ro tam bém di zer que saio da qui com al gu -
mas pre o cu pa ções hoje, pri me i ro com o exem plo do
Con se lho Na ci o nal de Po lí ti ca Ener gé ti ca que não se
re ú ne ou se re ú ne es po ra di ca men te. Temo que esta
Co mis são, com a che ga da do re ces so de ju lho, tam -
bém en tre num bu ra co ne gro. Acho que de ve ría mos
pen sar numa so lu ção que ga ran tis se a con ti nu i da de
des se de ba te fun da men tal nes te mo men to.

Pre o cu pa-me o re ces so. Cre io que a Pre si dên -
cia da Co mis são, jun to à Pre si dên cia da Câ ma ra dos
De pu ta dos e do Se na do, tem que re sol ver como fi ca -
rá esta ques tão. Acho que aqui está se pas san do um
de ba te ex tre ma men te im por tan te e ne ces sá rio.

Mas me pre o cu pa bas tan te, eu não vou re pe tir o 
que os ou tros já fa la ram, mas me agre ga aqui al gu -
mas pre o cu pa ções que ain da não ti nha me dado con -
ta de las. Pri me i ro, a ques tão da ge ra ção ter mo e lé tri -
ca a gás. Qu e ro aqui dar um tes te mu nho de que a
Asso ci a ção da Pe tro bras com ou tras em pre sas não
se pren de ao fato de a Pe tro bras não ter ex pe riên cia.
A Pe tro bras tem uma lar ga ex pe riên cia na ge ra ção
ter mo e lé tri ca. As gran des re fi na ri as da Pe tro bras são
sus ten ta das com ener gia ter mo e lé tri ca ge ra da pela
pró pria Pe tro bras com mu i ta com pe tên cia, apro ve i -
tan do in clu si ve os com bus tí ve is co lo ca dos pela pró -
pria ca de ia pro du ti va de sis te ma.

Mas me pre o cu pa mu i to a fal ta de pla ne ja men to
ge ral do Go ver no na me di da em que não po de mos – e
eu temo que isso aca be acon te cen do – ace i tar a subs -
ti tu i ção da ter mo e le tri ci da de, aliás, a subs ti tu i ção do
mo de lo da nos sa ma triz ener gé ti ca com as al ter na ti -
vas que te mos de di ver sas fon tes, seja eó li ca, seja bi o -
mas sa, seja apro ve i ta men to de ener gia so lar para
aque ci men to de água para subs ti tu i ção de chu ve i ros
elé tri cos, um cri me um país como o Bra sil ain da usar
ener gia elé tri ca para es quen tar água para o ba nho.
Isso é um ab sur do. Ina ce i tá vel. Um in ves ti men to mu i to
ba i xo po de ria ter re sol vi do, mas é a pre o cu pa ção da
in tro du ção do com po nen te de ter mo e le tri ci da de na
ma triz ener gé ti ca como uma co i sa de fi ni ti va.



O Mi nis tro José Jor ge, até com mu i to boa-fé e
pro pri e da de, afir mou na Co mis são de Mi nas e Ener -
gia e De fe sa do Con su mi dor na Câ ma ra dos De pu ta -
dos que ele via a ter mo e le tri ci da de como um por to
se gu ro aos mo men tos de fal ta de ener gia hi dro e lé tri -
ca, de fal ta de água. Le van tei a ques tão de que du vi -
da va que al gum em pre sá rio pri va do in vis ta numa usi -
na para fi car na re ser va.

É pre ci so que se pen se a ques tão do gás como
a gen te fala hoje, os usos múl ti plos da água. Te ría mos 
que cri ar usos múl ti plos para o gás para pos si bi li tar a
sus pen são do fun ci o na men to das ter mo e lé tri cas no
mo men to em que ti ver mos na que la con di ção a que o
José Car los Ale lu ia se re fe ria, de água ver ten do fora
das tur bi nas. Não é ad mis sí vel que que i me mos gás
para ge rar ener gia elé tri ca com o do bro do pre ço para 
ener gia hi dre lé tri ca, jo gan do hi dre lé tri ca fora.

Nós pre ci sa mos pla ne jar a nos sa ca pa ci da de
de ge ra ção hi dre lé tri ca de modo a dar con ta de re sol -
ver um pro ble ma, in clu si ve do gás, que cons ta to aqui
na de mons tra ção do Pre si den te Hen ri Phi lip pe Re ich -
stul, que é a ques tão da lon ge vi da de das re ser vas de
gás do Cone Sul. Está aqui a pre vi são apre sen ta da
pelo Hen ri Phi lip pe Re ich stul – Pre si den te da Pe tro -
bras – de 25 anos de dis po ni bi li da de de gás com atu al 
pa drão, que nós te mos hoje de re ser va e de con su mo
pro gra ma do. Ou seja, é o tem po de ma tu ra ção de um
pro je to ra zoá vel de hi dro e le tri ci da de para apro ve i tar -
mos as po ten ci a li da des que te mos para não per mi tir
o es go ta men to des sas re ser vas de gás. E prin ci pal -
men te, te mos usos mais no bres para esse gás e te -
mos que pen sar nos usos múl ti plos des se gás. Então
é uma pre o cu pa ção que que ria de i xar co lo ca da.

O fi nan ci a men to de fon tes al ter na ti vas, é ur gen -
te que haja esse pro gra ma, essa pro gra ma ção, por
isso o Pro je to de Lei que aten de em par te a essa de -
man da. A Pe tro bras, como em pre sa ener gé ti ca, que
con si de ro e co nhe ço, tra ba lhei 24 anos na Pe tro bras
e con ti nuo pe tro le i ro até hoje por con vic ção e por
acre di tar no pa pel es tra té gi co que a em pre sa tem
para o País, tem que cum prir um pa pel de em pre sa
ener gé ti ca. Mas me pre o cu pa a ques tão do gás, e eu
que ria de i xar essa co lo ca ção como uma pre o cu pa -
ção im por tan te.

Há uma pre o cu pa ção que me de i xa mu i to mais
tris te e pre o cu pa do. Vejo aqui no mapa apre sen ta do
de usi nas pos ter ga das, são seis aqui por con ta de li -
cen ci a men to am bi en tal, vejo aqui in clu í do Ca ri o ba,
San ta Bran ca e Ca pu a va; são três em pre en di men tos
que têm uma na tu re za mu i to pa re ci da, a pro xi mi da de
dos cen tros con su mi do res. Eu en ten do isso e acho

que, em uma re a li da de de cen tro con su mi dor, como a 
Gran de São Pa u lo, o Vale do Pa ra í ba ou a re gião de
Cam pi nas, isso te ria uma ló gi ca, em uma ou tra cir -
cuns tân cia. Aqui te mos que pen sar numa ques tão:
não tro co o abas te ci men to de água pelo de ener gia
elé tri ca. E te mos um pro ble ma gra vís si mo. A im pren -
sa está no ti ci an do, fe liz men te, em lar ga es ca la, a dra -
ma ti ci da de do abas te ci men to de água na re gião me -
tro po li ta na de São Pa u lo e nas de ma is re giões me tro -
po li ta nas. 

Pen so que nes ses em pre en di men tos têm que
ser le va do em con ta o pro ble ma de 80% da água cap -
ta da, e é 1,4 me tro cú bi co por me ga watt ge ra do, vai
para a at mos fe ra e não re tor na. Não po de mos abrir
mão des sa água no abas te ci men to, mes mo que se
ar gu men te que ain da há água dis po ní vel. Te mos que
pen sar mais do que nes te ano, no ano que vem, nos
pró xi mos anos. Te mos que pen sar nos 25, 30 anos
que te mos pro ble mas imi nen tes sem uma al ter na ti va
ain da da ener gia fo to vol ta i ca, que não vai pre ci sar de
água ou ou tras for mas de ge ra ção, por que vai re sol -
ver, acre di to nela no fu tu ro, te nho mu i ta es pe ran ça. 

Mas tí nha mos que ori en tar os in ves ti do res para
que não ocor ra a guer ra que está acon te cen do em
Ame ri ca na, Pi ra ci ca ba hoje por con ta do de ba te ir res -
pon sá vel que o em pre en de dor ten ta fa zer so bre a
ques tão da im plan ta ção de Ca ri o ba. O go ver no tem
que cha mar o em pre en de dor e ori en tar di zen do que
te mos re giões onde, com pou ca per da, será pos sí vel
im plan tar uma ter mo e lé tri ca. Por exem plo, a re gião
no ro es te de São Pa u lo, onde te mos água em abun -
dân cia dos rios Ti e tê, Pa ra ná, Feio, Dou ra do. Te mos
as re des de trans mis são e o ga so du to. Não te mos
mer ca do con su mi dor para o va por e te mos per das de
trans mis são, é ver da de. Mas pen so que a con jun tu ra
nos im põe um dado de res pon sa bi li da de e re a li da de
que é não per der tem po com o de ba te es té ril so bre a
im plan ta ção nes sas re giões.

Pa ras con clu ir, Sr. Pre si den te, pro cu ra rei ser ob -
je ti vo e fui to le ran te, in clu si ve oti mi zan do o tem po.
Tive que che gar atra sa do em fun ção de uma au diên -
cia pú bli ca que ti ve mos em Pa u lí nia, dis cu tin do hoje
uma con ta mi na ção pro mo vi da pela Shell Qu í mi ca, na 
re gião. Che guei tar de por esse mo ti vo e es tou in ter -
vin do só nes ta hora. Qu e ria co lo car essa re fle xão de
que es ta mos per den do no Bra sil com a in tro du ção de
mo de los usa dos nos Esta dos Uni dos de ge ra ção de
ener gia ter mo e lé tri ca, as van ta gens com pa ra ti vas
que o Bra sil tem com a gran de dis po ni bi li da de de ge -
ra ção hi dre lé tri ca. E digo, Sr. Pre si den te da Pe tro bras, 
que o gás é caro em re la ção a nos sa ener gia hi dre lé -



tri ca e por isso não é in te res san te como ge ra dor de
ener gia.

Qu e ro tam bém lem brar so bre a pre o cu pa ção
com a con ti nu i da de dos tra ba lhos des ta Co mis são,
Sr. pre si den te. Te mos uma res pon sa bi li da de adi ci o -
nal. Te mos ago ra no mês de ju lho a cons ti tu i ção de
uma Co mis são de Re pre sen ta ção do Con gres so, que 
tal vez seja o caso de bus car cons tru ir uma com po si -
ção que as se gu re que essa co mis são não siga o
exem plo do CNPE, mal cons ti tu í do na lei e que não
tem fun ci o na do a con ten to. Que te nha mos ca pa ci da -
de de bus car, cons tru ir es sas al ter na ti vas de fun ci o -
na men to. E ga ran tir o de ba te em tor no das fon tes al -
ter na ti vas que, para mim, é a so lu ção de mé dio e lon -
go pra zo. No cur to pra zo são as ter mo e lé tri cas e acre -
di to que nin guém mais além da Pe tro bras vai cum prir
esse pa pel, até por que os em pre sá ri os não vão se
sub me ter ao ho ri zon te que se de se nha para o mer ca -
do de ener gia, sob pena de o fa zen do nós con su mi do -
res pa gar mos um pre ço mu i to alto ao fi nal da his tó ria.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Antô nio Cam bra ia) –

Com a pa la vra, o De pu ta do Vil va do Bar bo sa. Em se -
gui da, o De pu ta do Ha rol do Lima.

O SR. VIVALDO BARBOSA – Sr. Pre si den te,
Srs. De pu ta dos, no bre Re la tor, Srs. ex po si to res, gos -
ta ria de me di ri gir ao Pre si den te da Pe tro bras, Hen ri
Re ich stul, e ao Se cre tá rio Afon so Hen ri ques.

É evi den te que nes sa al tu ra dos acon te ci men -
tos do de ba te ape nas res ta ten tar elu ci dar al gu mas
ques tões que não es tão es cla re ci das, pelo me nos na
mi nha com pre en são. É o que di ria, na pro fis são, o De -
pu ta do Fer nan do Ga be i ra, ma té ria re quen ta da. Aliás,
o Pre si den te do Se na do Fe de ral vive di zen do que a
ma té ria é sem pre re quen ta da. Mas que ria ou vir o Pre -
si den te Re ich stul. Des cul pe-me, mas vou tro car de
ca de i ra, não es tou con se guin do fi car di a lo gan do di re -
ta men te com o Pre si den te.

Qu e ria que o Pre si den te vol tas se à ques tão do
ris co cam bi al que, se gun do a im pren sa, a Pe tro bras
re sis tiu mu i to e de po is foi le va da a ban car o ris co
cam bi al na ques tão do gás, das ter mo e lé tri cas e do
ga so du to. Qu e ria com pre en der a po si ção so bre o que 
a Pe tro bras fez ou terá que fa zer e está fa zen do por
op ção em pre sa ri al ou para aten der po lí ti cas su pe ri o -
res. E tam bém que ria que o Pre si den te nos des se in -
for ma ções so bre a ces são do ga so du to Bra sil-Bo lí via
para a Bri tish Gas e para a Emro Gas. O que foi fe i to a
esse res pe i to, o que terá que ser fe i to a esse res pe i to.
É um bom ne gó cio para a Pe tro bras? Por quê? Se é
que as no tí ci as se com pro vam de que o pre ço que a

Pe tro bras pôde co brar é a me ta de do pre ço que se ria
cor re to e por que esse fa vor à Bri tish e à Emro. Qu e ria 
ain da vol tar a uma ques tão já le van ta da por que o Pre -
si den te Re ich stul dis se que era um crí ti co do ga so du -
to, mas, de vi do à si tu a ção atu al, essa crí ti ca tem que
de sa pa re cer por que a si tu a ção atu al já com pen sa o
ga so du to. Não es tou com pre en den do toda essa no tí -
cia que sem pre te mos, toda a Pe tro bras era con tra,
mais a tor ci da do Vas co e do Fla men go, todo mun do
era con tra o ga so du to por não ater com pre en são mer -
ca do ló gi ca, mas o ga so du to foi fe i to sem ha ver ra zão
mer ca do ló gi ca para o ga so du to, se é que com pre en di 
bem a his tó ria e a po si ção do Pre si den te Re ich stul.
Foi fe i to de po is que o gás bo li vi a no pas sou a ser pos -
su í do por uma em pre sa mul ti na ci o nal, a Emro.
Enquan to o gás foi tão-so men te do Esta do bo li vi a no
não ha via for ça su fi ci en te para fa zer o Bra sil cons tru ir
e fa zer a Pe tro bras cons tru ir esse ga so du to. De po is
que o ga so du to é fe i to, há cri se de ener gia, e a cri se
de ener gia jus ti fi ca o ga so du to, jus ti fi ca o uso de ter -
mo e lé tri ca. Qu e ria re al men te ver se essa mu dan ça
de po si ção do Pre si den te Re ich stul é por essa ra zão.
Por que eu, ao con trá rio do De pu ta do Fer nan do Fer ro, 
cre io que hou ve um pla ne ja men to para a cri se, não foi 
au sên cia de pla ne ja men to, por que essa cri se po dia,
de via ser evi ta da, não ha via ra zão para acon te cer.
Aliás, vou pe dir es cla re ci men to ao Se cre tá rio Afon so
Hen ri que, mas por que o Pre si den te da Re pú bli ca,
logo que toma pos se, em se qüên cia à sua pos se,
can ce la uma quan ti da de enor me de usi nas hi dre lé tri -
cas pla ne ja das, já com or ça men to, já com tudo acer -
ta do. Por que fo ram can ce la das es sas usi nas hi dre lé -
tri cas? Uma quan ti da de enor me pe las no tí ci as e pelo
ma pe a men to que se vê. Se can ce lou é por que quis
di mi nu ir a ofer ta de ener gia. A cri se en tão é que fez
com que o ga so du to fi cas se bom, e para que o ga so -
du to fi cas se bom era ne ces sá ria a cri se? Aí, eu me di -
ri jo ao Dr. Afon so Hen ri ques Mo re i ra San tos, por que
gos ta ria que ele pu des se ex pli car por que, efe ti va -
men te, no iní cio do man da to do Che fe do atu al Go ver -
no da Re pú bli ca, foi fe i to esse can ce la men to de tan -
tas hi dre lé tri cas já pla ne ja das ain da em 1995, e que o 
Se cre tá rio ex pli cas se para nós o que é esse Ane xo V,
dos con tra tos de for ne ci men to de ener gia, por que a
fór mu la des se con tra to que nos che ga às mãos é inin -
te li gí vel, e acho que, por um tra ba lho de gran de ca te -
go ria dos jor na lis tas do Va lor Eco nô mi co e da IstoÉ, 
tra du zi ram, nes te úl ti mo fim de se ma na, a com pre en -
são des sa fór mu la. É evi den te que uma fór mu la como 
essa, em que as co i sas não são es cri tas para se rem
li das, é evi den te que elas são es cri tas para en co brir



aqui lo que não se de ve ria ler. Mas, gra ças ao tra ba lho
dos jor na lis tas do Va lor Eco nô mi co e da IstoÉ, es ta -
mos com a com pre en são do que é esse Ane xo V. Eu
que ria ou vir do Se cre tá rio se há ou tra com pre en são
ou é essa com pre en são pu bli ca da pelo Va lor Eco nô -
mi co e pela IstoÉ, se há ou tra com pre en são, ou se
nós che ga mos a esse qua dro. Por que o Ane xo V foi
as si na do, me pa re ce, em 1995. Em 1996, é isso? 

O SR. AFONSO HENRIQUES MOREIRA
SANTOS – Em 1998.

O SR. VIVALDO BARBOSA – Mas foi com a pri -
va ti za ção da Light, já es ta va!

O SR. AFONSO HENRIQUES MOREIRA
SANTOS – O Ane xo V foi na pri va ti za ção da Ge ra sul.
Da Light, Mar ra? Não es tou lem bra do.

O SR. VIVALDO BARBOSA – Na pri va ti za ção
da Light e da Ele tro pa u lo já está as se gu ra do isso.

O SR. AFONSO HENRIQUES MOREIRA
SANTOS – Em 1998. Os con tra tos ini ci a is são de
1998, a par tir de agos to. Foi sig na tá ria a Ane el, mas
foi pro pos to pela Ane el.

O SR. VIVALDO BARBOSA – No con tra to que
te nho aqui, quem as si nou, tão-so men te, fo ram a Ge -
ra sul e a Ele tro sul, como com pra do ra.

O SR. AFONSO HENRIQUES MOREIRA
SANTOS – Exa to, mas é um con tra to pra ti ca men te
im pos to pela Ane el a par tir de ju lho, para vi a bi li zar a
pri va ti za ção da Ge ra sul, De pu ta do.

O SR. VIVALDO BARBOSA – Eu es ta va com a
no tí cia de que era para, tam bém, es ti mu lar a pri va ti -
za ção des de Light, Excel sa e ou tras dis tri bu i do ras.

Mas, como des de 1998, não é fe i to in ves ti men to 
ade qua do, cor re to, mí ni mo, será, tam bém, que a cri se 
ge ra da – por que no con tra to pre vê o ra ci o na men to...
Eu gos ta ria, re al men te, de, tam bém, se o Se cre tá rio
pu des se ex pli car, sa ber por que fo ram es co lhi dos
20% para o ra ci o na men to ago ra, os mes mos 20%
que, em 1998, fo ram pre vis tos no con tra to. Esse per -
cen tu al foi pre vis to. Se hou ver, no Bra sil, esse acon te -
ci men to ex tra or di ná rio, ex cep ci o nal e não de se já vel
do ra ci o na men to, se rão de vi dos – o De pu ta do Ga be i -
ra in for mou aqui – 5 bi lhões. Será que a cri se foi para
ge rar os 20%? Por que se es co lhe ram – se é que fo -
ram es co lhi dos 20, por que po de ria ter sido ou tro per -
cen tu al – os 20% con tra ta dos? Acho que pre ci sa mos
de es cla re ci men tos. Estou le van tan do a in ter pre ta ção 
que os jor na lis tas do Va lor Eco nô mi co e da IstoÉ
de ram a essa pá gi na de di fí cil com pre en são que é o
Ane xo V des se con tra to.

O SR. PRESIDENTE (Antô nio Cam bra ia) –
Com a pa la vra, o De pu ta do Ha rol do Lima .

O SR. HAROLDO LIMA – Sr. Pre si den te, Srs.
Expo si to res, Srs. De pu ta dos, vou ten tar ser o mais
bre ve pos sí vel no en cer ra men to des ta re u nião, mu i to
útil para os par ti ci pan tes des ta Co mis são e, sem dú vi -
da ne nhu ma, para os te les pec ta do res bra si le i ros, que 
es tão aten tos – pelo que es ta mos in for ma dos –, com
gran de au diên cia para este tipo de de ba te. 

O Dr. Jer son foi o pri me i ro que se pro nun ci ou.
Na re a li da de, ele apre sen tou umas trans pa rên ci as
ten tan do ex pli car a ques tão dos ní ve is dos re ser va tó -
ri os, que, no caso dos re ser va tó ri os das nos sas gran -
des hi dre lé tri cas, ca í ram. Ele pró prio, di ga mos, apre -
sen tou uma ex pli ca ção bá si ca, cha man do a aten ção
de que o ní vel dos re ser va tó ri os de pen di am, em pri -
me i ro lu gar, das chu vas e, em se gun do lu gar, dos
gas tos. Mas, na sua ex pli ca ção, V.Sª che gou a di zer:
“abs tra in do os gas tos, va mos en tão nos ater às chu -
vas”. E aí deu-nos uma cer ta im pres são de que é por
ca u sa das chu vas que os re ser va tó ri os es tão va zi os.
E che gou, na mi nha opi nião, até a in sis tir de ma si a da -
men te na ma i or seca que está che gan do no Nor des te. 
E nós, nor des ti nos, não com par ti lha mos des sa opi -
nião. Lá hou ve se cas pi o res no pas sa do. Esta é uma
seca gran de, que co me çou ago ra, ain da es ta mos no
mês de ju nho. A seca mes mo apa re ce rá, em toda a
sua di men são, so ci al e eco nô mi ca, pelo mês de se -
tem bro, ou tu bro. Então, fi quei com uma cer ta im pres -
são de que ha via, di ga mos, uma for ça ção de bar ra no
sen ti do de ex pli car o es va zi a men to dos re ser va tó ri os
por con ta da de bi li da de da chu va e das se cas. 

Pen so que esse é o as pec to se cun dá rio. E nos
re mon ta à ques tão cen tral, que, em mi nha opi nião,
não foi bem pos ta nas dis cus sões ha vi das aqui. Os
re ser va tó ri os es tão va zi os em de cor rên cia não da au -
sên cia de chu vas, mas da pre sen ça de uma de ter mi -
na da po lí ti ca. Foi a po lí ti ca pos ta em prá ti ca pelo Go -
ver no, de for ma cla ra, efi ci en te e com pe ten te, que le -
vou a esse de sas tre que está aí. Não dis cu ti ria essa
idéia de que o Go ver no não fez pla ne ja men to. Acho
que fez pla ne ja men to, al guém fa lou aqui, mas fez o
pla ne ja men to er ra do. Pla ne jou em fun ção de con di -
ções im pos tas de fora para den tro do Bra sil, o que nos 
le vou a es tar ago ra ato la dos. É pre ci so que o Go ver no 
se dê con ta dis so, ou pelo me nos fale isso de for ma
mais cla ra. 

O Se cre tá rio do Mi nis té rio das Mi nas e Ener gia,
nes se par ti cu lar – vou te cer os co men tá ri os so bre o
as sun to da qui a pou co –, não per ce be essa ques tão.
Na re a li da de, não fal tou pla ne ja men to, hou ve pla ne ja -



men to. Hou ve um pla ne ja men to que par tiu do pres su -
pos to de que o ob je ti vo bá si co do pla ne ja men to era
che gar a um equi lí brio fis cal de ter mi na do; e, para
isso, todo e qual quer in ves ti men to em hi dre lé tri ca, em 
área ener gé ti ca, em trans mis são de ener gia era con -
si de ra do gas to, e de ve ria ser evi ta do, para po der ha -
ver equi lí brio fis cal. Por essa ra zão, de for ma des ta ca -
da, é que os re ser va tó ri os co me ça ram a fi car va zi os.
Não foi por ou tra ra zão.

Lem bro aos se nho res ex po si to res que sou nor -
des ti no e, por aca so, tam bém en ge nhe i ro elé tri co e já
tra ba lhei em uma gran de em pre sa es ta tal, a Co el ba –
de cer ta ma ne i ra, fun da mos a Co el ba – e, na que le
pe río do e em pe río dos an te ri o res, quan do exis tia
pou ca chu va no Nor des te, os re ser va tó ri os en chi am.
Em 1986, hou ve uma seca gran de, e os re ser va tó ri os
en che ram. Em 1997, 1998, 1999, hou ve apro xi ma da -
men te 12% aci ma das águas nor ma is, e os re ser va tó -
ri os não en che ram. E não en che ram por quê? Por que
o pro ble ma não era a chu va, o pro ble ma é que es ta va
exis tin do um con su mo de ma si a do. E não se fa zia in -
ves ti men to em usi nas. E não se fa zia in ves ti men to em 
usi nas por que o FMI não de i xa va. Essa é a ques tão
cen tral que te mos que abor dar. Isso não foi co men ta -
do aqui. 

Se não se que brar o nú cleo da pro gra ma ção es -
tra té gi ca exis ten te no País, va mos fi car o tem po todo
pe gan do a úni ca gran de em pre sa que res ta na nos sa
mão, que é a Pe tro bras, e man dan do-a fa zer ter mo e -
lé tri ca ra pi da men te, com pran do da Shell e da Esso,
para po der que brar o ga lho. Não é as sim que se re sol -
ve. O pro ble ma é que es ta mos com a con cep ção es -
tra té gi ca pro gra ma da gra ve men te equi vo ca da. E
esse pro ble ma não está pos to. A mim pa re ce sur pre -
en den te, Sr. Pre si den te, que esta Co mis são, pre si di -
da por V. Exª, não es te ja co lo can do com ên fa se, com
ni ti dez que, para en fren tar mos o pro ble ma ener gé ti -
co, é pre ci so mu dar mos a con cep ção da pro gra ma -
ção bra si le i ra. Para isso, é pre ci so in ves tir! Na dé ca da 
de 80, in ves ti mos, apro xi ma da men te, em ener gia elé -
tri ca no Bra sil, cer ca de R$13 bi lhões; na de 90, a me -
ta de: R$6,8 bi lhões. Por quê? O cres ci men to do con -
su mo foi apro xi ma da men te o do bro do cres ci men to
da ofer ta, ou seja, da pro du ção de ener gia elé tri ca.
Eis aí a ra zão cen tral pela qual os re ser va tó ri os es tão
va zi os. Não há ou tra. Estão va zi os ago ra, mas es ti ve -
ram va zi os, quan do, em 1997, cho veu aci ma da mé -
dia 12%, e os re ser va tó ri os não en che ram. No ano
se guin te cho veu 12% além da mé dia e os re ser va tó ri -
os mais va zi os fi ca ram. Os re ser va tó ri os es tão se es -
va zi a do pa u la ti na men te. E ago ra que rem di zer que

eles es tão va zi os por que não cho veu no ano de
2000!? É ten tar dri blar o pro ble ma! É não en fren tar a
ques tão de fren te. 

Mais a fren te o Dr. Afon so fala na ques tão do
pla ne ja men to como ques tão cen tral, e que não foi e
não é abor da da. O pro ble ma do pla ne ja men to está na 
sua con cep ção. Não é que fal te pla ne ja men to, nem
que são as pes so as in com pe ten tes. Mas o pla ne ja -
men to não está er ra do! O pro ble ma é qual a pos tu ra
que se co lo ca di an te do pro ble ma. Não é um pla ne ja -
men to fe i to em fun ção dos in te res ses do povo bra si le -
i ro, que pre ci sa de in ves ti men to e não pre ci sa que o
seu ob je ti vo má xi mo seja o equi lí brio fis cal. Se não se
in ver te isso – e se está co lo can do como ob je ti vo má -
xi mo o equi lí brio fis cal – é por que o FMI obri gou. E,
em de cor rên cia dis so, não se faz in ves ti men to! E, por
ca u sa dis so está-se ar re ben tan do o mais se gu ro e o
mais efi ci en te sis te ma de pro du ção de ener gia elé tri -
ca do mun do, que é o nos so – tal vez só per dês se mos
para a No ru e ga. E está-se cri an do um novo tabu de
que é pre ci so, en tão, mu dar a ma triz hi dre lé tri ca. Nós
te mos a me lhor ma triz do pla ne ta. Nós pre ci sa mos,
sim, fa zer uma di ver si fi ca ção. Isso é ver da de. Mas
sem per der de vis ta as nos sas óti mas con di ções – tal -
vez, re pi to, per dês se mos ape nas para a No ru e ga e o
Ca na dá – que é pro du ção ba se a da na chu va e na gra -
vi da de. Isso nos dá ex ce len tes con di ções. E isso não
está sen do bem apro ve i ta do. 

Sr. Pre si den te, pre ci sa ría mos fa zer um novo
pla ne ja men to – V.Sª men ci o nou fa zer um novo pla ne -
ja men to. É ver da de. Mas, não é aje i tar esse pla ne ja -
men to com fal sas pre mis sas, pre mis sas não bra si le i -
ras. Esse é o pla ne ja men to do FMI. Lia, ou tro dia, que
a Aus trá lia só se de sen vol veu quan do os eco no mis -
tas aus tra li a nos fo ram em bo ra. Qu an do os eco no mis -
tas for ma dos pe las uni ver si da des ame ri ca nas de sis ti -
ram de lá per ma ne cer e fo ram para o ex te ri or, opor tu -
ni da de em que eles de ram fol ga para os eco no mis tas
tu pi ni quins pro gra ma rem o de sen vol vi men to da Aus -
trá lia. Esse é o nos so caso: es ta mos com tan ta gen te
for ma da em Har vard, que exe cu tam mu i to bem a pro -
gra ma ção, mas que não é a nos sa! Pre ci sa mos olhar
um pou co mais para o nos so pro ble ma.

Pre si den te Hen ri Re ich stul, pa ra be ni zo-o por -
que achar que a Pe tro bras é a úni ca que está fa zen do
o que pode nes se pro ces so de cri se, ou seja, que
den tro de suas con di ções, ten tar pôr em pra ti ca um
pla no emer gen ci al, que deve ser vis to como tal, como
um pla no cir cuns tan ci al. A Pe tro bras não é obri ga da a 
fa zer isso. Ela o faz por que é bra si le i ra. Não fos se a
Pe tro bras uma es ta tal, nós es ta ría mos em pés si mos



len çóis, por que, di fe ren te men te do que esse pes so al
está pen san do que de ve mos ven der a Pe tro bras, se
fos se uma Shell, aí eu que ria ver se a Shell es ta ria
obri ga da a cons tru ir 14 ter mo e lé tri cas no Bra sil para
re sol ver o pro ble ma do nos so povo! 

Aliás, Jer son, eu lhe apre cio, vejo seu tra ba lho
im por tan te na ANA, mas eu acho que V.Sª dis se uma
co i sa que pre ci sa va re pen sar. Fi quei ex ta si a do em
ou vir V. Sª di zer que pou co im por ta quem é o dono da
usi na para po der ge ren ci ar as águas do rio. 

Sr. Jer son, não exis te ex pe riên cia in ter na ci o nal
de usi nas com gran des re ser va tó ri os pri va ti za dos.
Não exis te. Se exis tir, cite, dê-me um exem plo. Não há 
nos Esta dos Uni dos, na No ru e ga, no Ca na dá, na Chi -
na ou na Índia. Não há em lu gar al gum. 

Nos Esta dos Uni dos, Se na dor Pa u lo Sou to, as
gran des es ta ta is do Ten nes see são guar da das pelo
Exér ci to. Lá, não en tra nin guém. Não há esta con ver -
sa: “Va mos dis cu tir”. Não. É o Exér ci to. Aqui é que pe -
gam a Chesf. 

Aliás, está aqui o ex-Pre si den te da Chesf, o Sr.
José Car los Ale lu ia Cos ta, que, há al gum tem po, con -
ce deu uma boa en tre vis ta ao jor nal Tri bu na da Ba -
hia. S. Sª dis se: “Qu e ro di zer que, como Pre si den te
Chesf, sei que quem man da no São Fran cis co é a
Chesf”. 

Por tan to, se a Chesf não for bra si le i ra, es ta tal,
quem man da no São Fran cis co são os es pa nhóis;
quem man da no São Fran cis co são os ame ri ca nos,
os por tu gue ses, e V. Sª vem di zer que não tem ne nhu -
ma im por tân cia? 

Fi quei per ple xo! Admi ro V. Sª. Te nho boas re fe -
rên ci as so bre o seu tra ba lho, mas esse é um pon to de 
vis ta tão des lo ca do de um eixo bra si le i ro que fi ca mos
per ple xos. 

No Chi le, Dr. Jer son, no meio de al guns rios, já
exis te po lí cia mon ta da para im pe dir o povo de ti rar
água, por que os do nos das usi nas têm di re i to à água
e di zem: “Nin guém re ti ra a água da qui para mo lhar
ba ta ta, por que a água é para ro dar tur bi na, para ven -
der ener gia. Com prei para isso e não para ou tra co i -
sa”. 

O SR. PRESIDENTE (Antô nio Cam bra ia) – Sr.
De pu ta do, peço que V. Exª con clua o seu pro nun ci a -
men to.

O SR. HAROLDO LIMA – Con cluo, ci tan do
mais uma vez o Sr. José Car los Ale lu ia Cos ta, Sr. Pre -
si den te. 

Ele che gou a di zer aqui – para não con cor dar in -
te i ra men te com ele: “Bom, se a pes soa que com pra a

usi na com pra tam bém o flu xo de água, essa pes soa,
de po is, pode re i vin di car o di re i to à água”. 

Não pode re i vin di car, De pu ta do Ale lu ia. Se não
re i vin di car, é lou co! Se não re i vin di car, não é ca pi ta -
lis ta. Tem que re i vin di car ne ces sa ri a men te e, como é
fe i to no Chi le, co lo car po lí cia para nin guém “me ter a
mão” na que la água. 

Por isso, Sr. Jer son, que ro di zer a V. Sª, que está 
pre si din do a Agên cia Na ci o nal de Água, que a água é
nos sa, pelo amor de Deus! 

Aliás, sou mar xis ta, mas é pre ci so que te nha -
mos cu i da do com essa his tó ria de que pou co im por ta
quem é o dono da água, por que o Bra sil es ta rá, di ga -
mos, bem ser vi do. Não é ver da de. Se o dono da água
não for o Esta do bra si le i ro, en tra re mos em uma si tu a -
ção pior, mais dra má ti ca e caó ti ca da que hoje exis te. 

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Antô nio Cam bra ia) – Mu i -
to obri ga do.

Con ce do a pa la vra ao pri me i ro dos nos sos ex -
po si to res, Dr. Hen ri, que, após as suas res pos tas e
con si de ra ções fi na is, pre ci sa rá se re ti rar, por que tem
ain da hoje um com pro mis so no Rio de Ja ne i ro.

O SR. HENRI REICHSTUL – Ten ta rei ser o mais 
bre ve pos sí vel, con ju gan do al gu mas per gun tas co -
muns. 

Uma ques tão men ci o na da pe los De pu ta dos
Fer ro, Ale lu ia e Zica se re fe re ao uso do gás para ter -
mo e léc tri ca, para ter mo e le tri ci da de. Obvi a men te, em
uma si tu a ção de cri se, é a so lu ção mais rá pi da e re -
pre sen ta um se gu ro para o sis te ma. Mon tar 10 mil
me gas de ter mo e le tri ci da de em um sis te ma que, em
2004 ou 2005, es ta rá com 100 mil me gas – es pe ra -
mos! – re pre sen ta 10% da ca pa ci da de do sis te ma
como um todo, o que me pa re ce ser um nú me ro ra -
zoá vel no sen ti do de se ter uma di ver si fi ca ção. É um
se gu ro que se está com pran do. 

A ques tão do take or pay é fru to da ne ces si da -
de de se ban car o ga so du to e o trans por te des se gás.
Pode-se com prar sem take or pay  na Bo lí via, mas
como fa zer para amor ti zar o trans por te? No take or
pay é ape nas 70%. Re du zi mos de 100% para 70%,
ofe re cen do uma cer ta fle xi bi li da de para as tér mi cas. 

Ide al men te, em re la ção às tér mi cas, po de ría -
mos mo to ri zar nor mal men te o hi dro e lé tri co e, no pico, 
usar a ter mo e léc tri ca, em vez de so bre mo to ri zar o hi -
dro, que é o que acon te ce mu i to no sis te ma bra si le i ro.
Então, na mar gem, no fu tu ro, não pre ci sa ria so bre -
mo to ri zar as no vas hi dre lé tri cas.



Ou tra ques tão é a do pre ço. As fu tu ras ofer tas
im por tan tes de ener gia en ten do que es tão no nor te.
Há, cla ro, um apro ve i ta men to no Xin gu, que tem ener -
gia ba ra ta; há tam bém as PC a gás no cen tro-sul, mas 
uma gran de quan ti da de de ofer ta adi ci o nal só virá do
nor te com cus tos am bi en ta is ele va dís si mos, inun da -
ções de áre as enor mes e cus tos de trans mis são ele -
va dos. E, quan to a uma tér mi ca em ci clo com bi na do,
que pode che gar a US$38 mil dó la res, te nho vis to es -
ti ma ti va de cus to de gran des quan ti da des de ener gia
no fu tu ro, vin das do nor te, tra zi das para o cen tro-sul,
na base de US$42 a US$45 dó la res por me ga watt.
Não sei se isso con fir ma ou não, mas ha ve ria, por tan -
to, um es pa ço en tre o es to que de ele tri ci da de an ti ga,
que está US$20 ou US$25, e a nova hi dro e le tri ci da de 
lá na fren te, que é eco lo gi ca men te a mais cor re ta, a
mais efi ci en te. Nós te mos tec no lo gia, tra di ção, tudo
isso. Exis te um es pa ço en tre es sas duas para al gu ma
ca pa ci ta ção de ter mo e lé tri ca. A nos sa ava li a ção é
em pre sa ri al, se não não es ta ría mos fa zen do es sas
ter mo e lé tri cas, ape sar do nos so en tu si as mo e da
nos sa bra si li da de. Mas, como em pre sa, es ta mos fa -
zen do os in ves ti men tos, achan do que va mos ob ter re -
tor no. E es ta mos tra zen do só ci os pri va dos, que acho
que tam bém te rão re tor no, se não não es ta ri am co lo -
can do di nhe i ro. Ne nhum des ses só ci os está ras gan -
do nota de mil, nem a Pe tro bras. Então, essa é a nos -
sa vi são.

É cla ro que es sas ter mo e lé tri cas têm uma opor -
tu ni da de, du ran te dois ou três anos, de ener gia a pre -
ço mais ele va do do que a ener gia ve lha. Esse é o je i to
de amor ti zar o cus to des sas ter mo e lé tri cas. Isso,
como um todo.

Em re la ção à per gun ta do De pu ta do Fer ro, os
pro je tos es tão ali nha dos. Qu an to à Ter mo Ba hia, são
450 me ga watts, na fase fi nal. Tur bi na Aus ton GT-24: a
obra ci vil já co me çou; co me ça re mos no pri me i ro tri -
mes tre de 2002. Pode ha ver atra so de um ou dois me -
ses, mas já está cer to. A Fa fen, na Ba hia, tam bém: a
tur bi na é Rolls-Roy ce, já está com pra da; está em
fase de mon ta gem e ins ta la ção. Pro va vel men te, vai
ser a pri me i ra tér mi ca a ser ina u gu ra da: em ou tu bro
ou no vem bro. Não é isso, Del cí dio?

O SR. DELCÍDIO (so bre no me não de cli na -
do)– Agos to. 

O SR. HENRI REICHSTUL – Em agos to, va mos 
fa zer uma ce ri mô nia na Ba hia, para ina u gu rar a pri -
me i ra tér mi ca. Então, Fa fen, Ca ma ça ri.

Em Re ci fe, há uma pro pos ta para ser fe cha da,
com duas tur bi nas GE da Lyent. Acho que vai ter uma
so lu ção rá pi da. Ter mo a çu é um pou qui nho mais tar -

de. Quer di zer, Pu er to So a res já tem uma GLM 6.000
já com pra da, está com a li cen ça am bi en tal pré via.
Esses são pro je tos são mu i to bem de fi ni dos, com tur -
bi nas já en co men da das ou re ser va das, com obras já
ini ci a das em al guns ca sos e ou tras de pen den do de
uma li cen ça am bi en tal pro vi só ria. Nós es ti ma mos que 
va mos con se guir co lo car, com es sas 14 tér mi cas
emer gen ci a is, dez nos sas e qua tro pri va das, com
quem te mos al gu ma re la ção. Até fi nal de mar ço de
2002, es ta re mos co lo can do 2.800 me ga watts adi ci o -
na is no sis te ma. Em re la ção ao que te mos hoje, 2.800 
me ga watts de ca pa ci da de ins ta la da. Ago ra, isso pre -
ci sa ro dar 12 me ses para ge rar ener gia equi va len te
aos nú me ros anu a is que es ta mos fa lan do. Isso já vai
po der dar al gum con for to ao pes so al que ad mi nis tra
água. Sa ben do que a tér mi ca vai en trar em fun ci o na -
men to, po de rão sol tar um pou qui nho mais de água,
por que vai ser por pou co tem po.

Esta é a in for ma ção: 14 tér mi cas até o pri me i ro
tri mes tre de 2002, com dois ou três pro je tos que pos -
sam ter uti li za ção de três me ses, e não mais.

Ago ra, das qua tor ze, dez têm par ti ci pa ção da
Pe tro bras.

No pro je to que apre sen ta mos aqui, há de zo i to.
São as dez que vêm até o co me ço de 2002 e mais
oito em ex pan são, as qua is vão ge rar aque les 8.000
me ga watts, se tudo cor rer bem, no iní cio de 2004. Va -
mos, en tão, es tar adi ci o nan do mais 10% de ca pa ci -
da de. O sis te ma, hoje, tem mais ou me nos 75 mil.
Essa é a nos sa in ten ção. São tér mi cas que fo ram ini -
ci a das há um ano e meio, den tro de uma ava li a ção de
que ha via uma ne ces si da de de adi ci o nar, ra pi da men -
te, ca pa ci da de tér mi ca para ga ran tir um mí ni mo de
con fi a bi li da de no sis te ma elé tri co bra si le i ro.

Essas são as da Pe tro bras, onde ela tem par ti ci -
pa ção. Exis tem ou tros pro je tos pri va dos que tam bém
es tão em cur so. 

Fi nal men te, a ques tão do ris co cam bi al. De pu ta -
do Vi val do Bar bo sa, vou re pe tir: a Pe tro bras está ofe -
re cen do um mis tu ra de gás na ci o nal e bo li vi a no –
80% bo li vi a no e 20% na ci o nal – a US$2,58 por mi lhão 
de BTU e vai ofe re cer o pre ço em re a is equi va len te ao 
pri me i ro dia do con tra to, man ten do esse va lor em real 
por 12 me ses, para ter mo e lé tri ca. Enquan to isso, vai
acu mu lan do uma di fe ren ça do que co bra em pre ço
real fixo nes ses 12 me ses e o pre ço pago à Bo lí via,
em dó la res, re a jus ta do pelo dó lar.

Se essa di fe ren ça for po si ti va, ela apli ca, di a ri a -
men te, a uma taxa de ju ros Se lic, que é a taxa de mer -
ca do. Se essa di fe ren ça for ne ga ti va, por uma apre ci -
a ção do real, o que não é im pos sí vel nos pró xi mos



seis me ses, a Pe tro bras tam bém paga a Se lic por
esse pre ço que ela está re ce ben do, aci ma do que
está pa gan do ao bo li vi a no. Ou seja, são dos dois la -
dos. E pas sa dos os 12 me ses, exis te uma cor re ção
au to má ti ca do pre ço da ener gia elé tri ca, VN, a ta ri fa
de ener gia elé tri ca da tér mi ca, que tem dois com po -
nen tes: um com po nen te é o re a jus te do pre ço do gás
em US$2,58 ao câm bio do dia, que, a par tir de en tão,
é um re a jus te cam bi al, mais um se gun do com po nen -
te, que é o res sar ci men to des sa mas sa que te ria sido
fi nan ci a da pela Pe tro bras, acres ci da de ju ros Se lic, a
ser amor ti za da nos pró xi mos 12 me ses, não ten do
nada a ver com a di a go nal cam bi al. Estou sen do o
mais pre ci so pos sí vel.

Eco no mi ca men te, esse me ca nis mo é ne u tro
para a Pe tro bras. A Pe tro bras adi an ta isso du ran te 12
me ses, co bran do ju ros de mer ca do, e re ce be isso de
vol ta, tam bém co bran do ju ros de mer ca do. E a Pe tro -
bras tam bém vai re ce ber ju ros de mer ca do no res sar -
ci men to, na me di da em que ele não é ime di a to, é fe i to
em 12 me ses, e o pon to mé dio se ria em seis me ses.

O SR. (não iden ti fi ca do, nome não de cli na do) 
– Por que a Pe tro bras teve que fi nan ci ar?

O SR. HENRI REICHSTUL – Teve que fi nan ci ar
para ven der o gás, De pu ta do.

A ques tão da ces são do duto é uma de ar bi tra -
gem de uma agên cia re gu la do ra que está de fi nin do
um di re i to de pas sa gem. São nos sos in te res ses co -
mer ci a is, da Bri tish Gas e da Emro, ou seja, são in te -
res ses co mer ci a is di fe ren tes que fo ram am pla men te
dis cu ti dos na im pren sa e ter mi na mos ace i tan do a ar -
bi tra gem da ANP e, fren te a esse over bo o king* de
de man da de gás que irá ha ver, essa ques tão será no -
va men te re por ta da, para a ar bi tra gem da ANP até o
fi nal do ano.

Em re la ção ao ga so du to...
O SR. VIVALDO BARBOSA – Des cul pe-me, Dr. 

Hen ri, tal vez eu te nha per di do todo o con te ú do da dis -
cus são an te ri or a isso na im pren sa. V. Sª po de ria re -
pe tir? Qual é a di ver gên cia e qual é o ar bi tra men to
que a ANP fez? Di ver gên cia dos in te res ses de um
lado...

O SR. HENRI REICHSTUL – Exis te um con ce i to 
de des re gu la men ta ção de mer ca do tan to para a ener -
gia elé tri ca como para a ener gia em gás – e a ori gem
vem do se tor de ener gia elé tri ca – que diz que a trans -
mis são tem que ser so ci a li za da. E ha ven do ca pa ci da -
de oci o sa em trans mis são de ener gia ou em trans por -
te de gás, essa ca pa ci da de oci o sa te ria que ser ofer -
ta da no mer ca do. E quem re gu la e ar bi tra es sas ques -
tões é a Agên cia Re gu la do ra de Pe tró leo e Gás. No

caso do Bra sil, é a ANP. Exis te ca pa ci da de oci o sa
pro gra ma da no ga so du to que vai ser pre en chi da pela
de man da de tér mi cas. A trans por ta do ra fe chou con -
tra tos de trans por te com a Pe tro bras no mon tan te da
ca pa ci da de de trans por te do ga so du to – são uns 30
mi lhões. E a Pe tro bras es ti ma va que, em fun ção dos
pro je tos ter mo e lé tri cos, iria exer cer essa ca pa ci da de
de trans por te con tra ta da. A ANP en ten deu que ha ve -
ria um es pa ço de 2 mi lhões de me tros cú bi cos que
não se ri am uti li za dos, e que ha ve ria essa ca pa ci da de
oci o sa, que re sol veu ar bi trar – o que a Pe tro bras não
re co nhe ceu na que le mo men to, mas ace i tou a ar bi tra -
gem – para a Bri tish Gas, aler tan do que vai ha ver um
pro ble ma de over bo o king. É como ven der es pa ço
num avião para Nova Ior que, ven den do um pou co
mais de as sen tos, ima gi nan do que vai ha ver re ser vas 
que não vão ser con fir ma das. De fato, há pes so as, no
mun do do gás, que não ne ces sa ri a men te se com pro -
me tem com 100% do take or pay. Em al guns ca sos,
tem-se 70% do take or pay . Então, pode ha ver al gu -
ma so bra de gás. Nós acha mos que não vai ter; a
ANP achou que vai ter. Nós ace i ta mos a ar bi tra gem,
por que vai ha ver ou tras ar bi tra gens, va mos ter ou tras
si tu a ções, isso faz par te do nos so mer ca do, é uma
prá ti ca co mum nos ou tros mer ca dos tam bém. Nós
ace i ta mos a ar bi tra gem, mas, em ou tros mo men tos,
va mos que rer ou tras co i sas e es pe ra mos que a ANP
ar bi tre a nos so fa vor. Com o agra va men to da cri se
ener gé ti ca e com a ace le ra ção das tér mi cas, o over -
bo o king é pa ten te, e a ANP vai ter que ar bi trar, lá na
fren te... Se a TBG hon ra ou não o seu con tra to de
trans por te com a Pe tro bras e vai hon rar a fa vor da Bri -
tish Gas. Vai ser um pro ble ma di fí cil de ar bi trar. Na
cor res pon dên cia que ti ve mos com a Bri tish Gas e
com a ANP, co lo ca mos que esse pro ble ma po de ria
sur gir e que, em fun ção dis so, va mos pe dir uma ar bi -
tra gem.

O SR. VIVALDO BARBOSA – A con cep ção de
so ci a li za ção – aliás, es tou gos tan do de ou vir essa pa -
la vra nes ses cír cu los – é para o uso, para a cons tru -
ção, por que a cons tru ção foi ban ca da pela Pe tro bras
como pro pri e da de sua...

O SR. HENRI REICHSTUL – Mas aqui há uma
di fe ren ça en tre a Pe tro bras e a trans por ta do ra. A
trans por ta do ra vai re ce ber a mes ma ta ri fa, que re ce -
be ria da Pe tro bras, da Bri tish Gas, caso haja esse
trans por te. Então, do pon to de vis ta da em pre sa TBG,
que cons tru iu o ga so du to e que está ven den do o trans -
por te, está igual na con ta dela, ela re ce be a mes ma ta -
ri fa da Bri tish Gas e da Pe tro bras. É com ple xo.



O SR. VIVALDO BARBOSA – – Ba i xa uma, ba i -
xa ou tra. Como é tudo Pe tro bras, a ta ri fa da Pe tro bras
paga, não há ma i or di fe ren ça. 

O SR. HENRI REICHSTUL – Não. Ela está fi xa -
da. Ela não tem ba i xa. Ela está cal cu la da.

O SR. VIVALDO BARBOSA – Des cul pe-me,
quan to a TBG pe diu por esse ar bi tra men to? Qual foi o 
con fli to do va lor? Qu an to ela pe diu pelo trans por te?

O SR. HENRI REICHSTUL –  Não é ques tão de
pre ço, é só de quan ti da de. É um con fli to de quan ti da -
de. O pre ço é dado. A TBG co bra um pre ço úni co, mas 
ela ven deu a pas sa gem para a Pe tro bras, e a ANP es -
ta va olhan do e fa lou: “Você ven deu a pas sa gem para
a Pe tro bras mas acho que a Pe tro bras não vai voar
nes se dia.” Então, você é obri ga do, tam bém, a ofe re -
cer para o ou tro, para ga ran tir uma co-com pe ti ção na
ofer ta de gás e para be ne fi ci ar o con su mi dor in dus tri -
al bra si le i ro que, com isso, vai con se guir me lho res
pre ços e ta ri fas, no fu tu ro. Com essa pos si bi li da de de
con cor rên cia, com to dos pa gan do o mes mo pre ço de
trans por te, quem sabe a Bri tish Gas não com pra gás
da Bo lí via mais ba ra to e traz mais ba ra to para o con -
su mi dor bra si le i ro? O pro pó si to, en tão, é bom e no bre
nes se sen ti do. Exis te uma dis pu ta co mer ci al. E ques -
tão tem a ver com o con ce i to de over bo o king. Dado
este pro gra ma aqui e com esta cri se, já está pa ten te.
Por tan to, a ANP terá que ar bi trar.

O SR. VIVALDO BARBOSA – O con fli to, en tão,
não foi em tor no de pre ço. Foi ape nas em tor no da....

O SR. HENRI REICHSTUL –  Só quan ti da de.
O SR. VIVALDO BARBOSA – Da dis po ni bi li da -

de. 
O SR. HENRI REICHSTUL –  Mas nós de mos o

PPA do trans por te do gás, quan do o ga so du to foi
cons tru í do. Aque la em pre sa TBG che gou ao Ban co
Mun di al e dis se: “Quem vai trans por tar gás para ban -
car o cus to des se fi nan ci a men to e ter re tor no, e eu
po der re ce ber o meu di nhe i ro em dó la res?” A Pe tro -
bras, en tão, dis se: “Olhe, eu dou o PPA, eu dou o con -
tra to de com pra”. Aliás, não é PPA; cha ma-se GSA no
mun do do gás. Eu, en tão, fui lá e dei um “Fir me” – eu
te nho cré di to, a Pe tro bras é uma em pre sa que tem
cré di to. Ela deu um “Fir me” de um con tra to de trans -
por te de 30 mi lhões de me tros cú bi cos. A GTB foi lá
no Ban co Mun di al e nos ou tros ban cos e fa lou: “Já
está fe cha do o meu ne gó cio aqui. Pos so cons tru ir o
ga so du to e te nho quem vai trans por tar o gás. Em uma 
cur va as cen den te, que é co nhe ci da. E está fe i to.”
Então, co mer ci al men te, é como se ocor res se o se -
guin te: a Ele tro brás dá um PPA para uma tér mi ca
qual quer, a US$50 o me ga watt. Ocor re uma cri se de

ener gia e o pre ço vai para US$200 no MAE. Então, a
tér mi ca fala: “PPA, va mos...” Não é bem exa ta men te
as sim, por que tem ca pa ci da de oci o sa, mas “que ro
ven der no MAE, e não que ro ven der no PPA”. Não sei
se a ana lo gia é exa ta men te essa, mas é um pou qui -
nho dis so.Então, é com ple xo, por que há uma ar bi tra -
gem a ser fe i ta. Se não hou ves se ar bi tra gem a ser fe i -
ta se ria um im pas se que po dia ter mi nar no Ju di ciá rio.
Enten de mos que ha via uma ar bi tra gem a ser fe i ta.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – Sr. Pre si -
den te, V. Exª me per mi te fa zer uma ob ser va ção so bre
isso?Re cor do-me que dis cu ti, quan do da cons ti tu i ção 
do ga so du to. É evi den te que o con fli to era na tu ral, no
ins tan te em que a le gis la ção bra si le i ra per mi tiu que
um pla yer do ta ma nho da Pe tro bras cons tru ís se o ga -
so du to. Sou um de fen sor fer re nho do li vre aces so –
que é o que es ta mos dis cu tin do aqui –, e, fe liz men te,
no se tor elé tri co, es ta mos avan çan do a pas sos lar gos 
no li vre aces so. Por isso, é fun da men tal a des ver ti ca li -
za ção. No se tor elé tri co, tam bém avan ça mos mu i to
na des ver ti ca li za ção. Então, Sr. Pre si den te, isso con -
fi gu ra uma la cu na na le gis la ção do gás, na me di da
em que não se pen sou no que é na tu ral, que se ria a
se pa ra ção – em bo ra V. Sª te nha dito que exis te uma
ou tra em pre sa, mas essa em pre sa é tão li ga da à Pe -
tro bras, que é con tro la da pela Pe tro bras e re ce beu o
PPA da Pe tro bras. Ela é qua se a Pe tro bras.

Então, a per gun ta do De pu ta do faz sen ti do, na
me di da em que não con se gui mos se pa rar. E, cer ta -
men te, não o fi ze mos por fal ta de in ves ti do res. Isso é
na tu ral da pre sen ça sig ni fi ca ti va da Pe tro bras no se -
tor de gás. Cre io que essa dis cus são é im por tan te,
por que per mi te que to dos en ten dam a ana lo gia do
se tor elé tri co – V. Sª usou, al gu mas ve zes, in clu si ve, o 
con ce i to PPA. No se tor elé tri co, es ta mos avan çan do
bem no que se re fe re ao trans por te. Acre di to que o
que hou ve foi um atra so da Ane el em fa zer as li ci ta -
ções, por que os con cor ren tes es tão apa re cen do, a
com pe ti ção exis te, e é di fe ren te da pro du ção, por que,
lá, se faz com um con te ú do na ci o nal mu i to gran de. E
o BNDES tem tido uma par ti ci pa ção ex pres si va. Cre io 
que, até hoje, o BNDES não se en con trou em pro du -
ção de ener gia elé tri ca; tem uma aver são. Em que
pese o de se jo do Pre si den te Gros, o BNDES não vi a -
bi li zou nada de pro du ção pra ti ca men te. 

Era só essa ob ser va ção. 
Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. JOSÉ HENRI REICHSTUL – Só para fa -

zer um co men tá rio. Tam bém sou um de fen sor do li vre
aces so, só que, no caso do gás, é uma in dús tria in fan -
te, só há um ga so du to e só há um in ves ti dor – 49%



dos só ci os da TBG são pri va dos, mas não de ram PPA 
quan do fo ram cha ma dos a dar. Essa é a ques tão.
Então, da qui para a fren te, sim. Quer di zer, um sis te -
ma de li vre aces so mon ta do já em um sis te ma ma du -
ro, como o elé tri co, que já tem trans mis são, já está
cons ti tu í do, e as fon tes são di fe ren tes – nos Esta dos
Uni dos ou na Eu ro pa –, é pos sí vel. Ago ra, uma in dús -
tria in fan te, que está sen do cri a da... Quem vai in ves tir
um tos tão em um pri me i ro ga so du to se não ti ver cer -
te za de que vai po der car re gar 100%? Esse pro gra ma 
de ga so du to que está aí es ta mos com a de fi ni ção de
co me çar no dia 1o de ju lho. Esses de US$1 bi lhão têm
uns US$300, US$400 mi lhões de ga so du tos para
com pen sar. Ago ra, den tro da re gra de li vre aces so,
não va mos fa zer, não po de mos fa zer, com li mi ta ções
de par ti ci pa ção. Vou en trar com 100% e vou só vou ter 
aces so a 40% do trans por te? Tem que cha mar: cadê
o pri va do?

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – Mas te mos
que trans for mar o ga so du to em um ne gó cio em se pa -
ra do. É isso que, tal vez, não es te ja mos con se gui do.
Na me di da em que a ta ri fa do ga so du to ou dos ga so -
du tos re mu ne ra rem dig na men te o ga so du to, é de se
es pe rar que sur jam in ves ti do res; ou, en tão, não está
sen do re mu ne ra do. Admi tir que a Pe tro bras com pra rá 
todo o trá fe go do ga so du to é o mes mo que ad mi tir
que não ha ve rá com pe ti ção nun ca. E V. Sª está no
ple no di re i to de Pre si den te com pe ten te de uma em -
pre sa que se ha bi tua à com pe ti ção. Isso é bom e de -
mons tra que es ta mos, de al gu ma for ma, com di fi cul -
da des e ini ci an do a com pe ti ção num se tor mo no po lis -
ta por lei, por tan to, mu i to mais di fí cil de se es ta be le -
cer a com pe ti ção que no se tor elé tri co.

O SR. HENRI REICHSTUL – Cre io que aten di
às ex pec ta ti vas. Se não, pro me to fazê-lo quan do da
pró xi ma vin da aqui.

O SR. PRESIDENTE (Antô nio Cam bra ia) –
Agra de ce mos a pre sen ça do Dr. Hen ri Re ich stul, que
terá de se re ti rar, pois vi a ja rá para o Rio de Ja ne i ro,
onde tem com pro mis so nes ta no i te ain da.

Con ce do a pa la vra ao Dr. Jer son Kel man para
suas res pos tas e con si de ra ções fi na is.

O SR. JERSON KELMAN – De pu ta do Ha rol do
Lima, se eu ti ves se afir ma do, como V. Exª en ten deu,
que pou co im por ta quem é o dono da água, a sua ve -
e mên cia e a sua ir ri ta ção te ri am sido até pe que nas. O 
fato é que eu não dis se que pou co im por ta quem é o
dono da água. Isso está ex pres so na Cons ti tu i ção Fe -
de ral. A água é do mí nio pú bli co. Por tan to, cabe ao
Go ver no ad mi nis trar o uso da água dos rios. Ao con -
trá rio do Chi le, que foi o exem plo de V. Exª. No Chi le, a 

água é um bem pri va do, como nos Esta dos Uni dos. Aí 
sim, é pos sí vel, le gal men te, ao in di ví duo que ti ver a
pro pri e da de da água de fen dê-la como se fos se sua
ter ra, seu ter re no. Entre nós, V. Exª co nhe ce bem a
Cons ti tu i ção Fe de ral, não é as sim. A Lei nº 9.433, a
Lei de Re cur sos Hí dri cos, de i xa mu i to cla ro que a
água é um bem pú bli co, fi ni to e deve ser uti li za da em
be ne fí cio da so ci e da de.

Por essa ra zão, a usi nas hi dre lé tri cas têm não
um di re i to ab so lu to da água, mas uma ou tor ga do di -
re i to de uti li zar a água, uma au to ri za ção. Eu já ha via
dito que se tra tam de co i sas dis tin tas; uma é a con -
ces são pelo po ten ci al hi dráu li co, con ce di da pela Ane -
el; e ou tra é a au to ri za ção para o uso do re cur so hí dri -
co. Até por ser di nâ mi ca a ocu pa ção da ba cia hi dro -
grá fi ca, é ra zoá vel que, em al gum mo men to, a so ci e -
da de opte por pro du zir mais ali men tos pelo uso da
água na ir ri ga ção que na pro du ção de ener gia elé tri -
ca, já que há ou tras al ter na ti vas para a pro du ção de
ener gia elé tri ca. É ra zoá vel que seja fe i ta essa op ção.
Por con ta dis so, a tal da ener gia de pla ca – a que cor -
re ta men te o De pu ta do José Car los Ale lu ia fez re fe -
rên cia – é re vi sá vel a cada cin co anos.

E o que é ener gia de pla ca? É algo que, tec ni ca -
men te, re ce be o nome de ener gia as se gu ra da. Tal
ener gia é como se fos sem as co tas que aque la usi na
pos sui numa fic tí cia em pre sa cha ma da “hi dro e le tri ci -
da de do Bra sil”. O que uma usi na hi dre lé tri ca fa tu ra
não se re la ci o na com quan tos me ga watts/hora aque -
la tur bi na pro duz. O que im por ta é quan to essa usi na
acres cen ta de ener gia ga ran ti da ao sis te ma bra si le i -
ro. É cla ro que a ener gia ga ran ti da de pen de de dois
fa to res: de quan to a água pode ser dis po ní vel – por
exem plo, se mais água mon tan te for sen do uti li za da
para ir ri ga ção, di mi nui-se a ener gia ga ran ti da, e, por
isso, há as re vi sões pe rió di cas; em das res tri ções
ope ra ti vas dos re ser va tó ri os.

Com a cri se que vi ve mos, mu i tas po pu la ções
que ha bi tam as vi zi nhan ças dos la gos das hi dre lé tri -
cas es tão, com ra zão, in con for ma das com o en co lhi -
men to dos la gos, por que é uma si tu a ção nova. Quer
di zer, tem al guns re ser va tó ri os que nun ca es ti ve ram
tão va zi os na his tó ria, com tão pou ca água.

Por isso, o pe rí me tro mo lha do fi cou dis tan te, e
isso ca u sa uma sé rie de pro ble mas. Só que não há vi -
o la ção ao que ti nha sido com bi na do an tes. O que ti -
nha sido com bi na do an tes é que os re ser va tó ri os po -
de ri am ope rar en tre o má xi mo ope ra ti vo e o mí ni mo
ope ra ti vo, e esse mí ni mo ope ra ti vo não foi atin gi do
ain da.



É ra zoá vel que a so ci e da de que i ra, por exem plo, 
di zer que não vai per mi tir que o lago X, o lago Y ou o
lago Z di mi nu am tan to de ní vel, por que os pre ju í zos
para a so ci e da de lo cal são mu i to in ten sos. É ra zoá vel, 
mas, nes te caso, será re a va li a da a ener gia de pla ca;
aque la ener gia as se gu ra da, que dá o si nal do fa tu ra -
men to da usi na.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – Qu e ro di zer
da im por tân cia des te de ba te. O De pu ta do Ha rol do
Lima foi mu i to fe liz ao abor dar este as sun to.

Da ma ne i ra como V. Sª apre sen ta, e com mu i to
pro pri e da de, de fen den do o in te res se pú bli co, de i xa ria 
a mim, como ana lis ta de in ves ti men to de um pos sí vel
com pra dor da Chesf, numa si tu a ção de im pos si bi li da -
de de cál cu lo, o que me le va ria a ofe re cer um pre ço
di fe ren te do que vale. Não sei se V. Exª. está me en -
ten den do. Isso leva os meus ami gos da Opo si ção a
for ta le ce rem e mu i to a tese da in vi a bi li da de da pri va ti -
za ção. Você vai pri va ti zar o quê?

Na me di da em que você não pri va ti za o flu xo de
água, di fe ren te men te da pro pos ta do BNDES e da
Ele tro brás... O Dr. Fir mi no che gou a me di zer que iria
as se gu rar por um pe río do mais lon go. V. Sª está co lo -
can do na de fe sa do in te res se pú bli co, que não pode
ser di fe ren te, uma im pos si bi li da de de cál cu lo para a
mi nha pro pos ta de com pra. 

Se eu for con tra ta do como en ge nhe i ro que fui
para fa zer aná li se de cál cu lo do va lor pre sen te da re -
ce i ta fu tu ra a ser paga pela Chesf pela con ces são de
vin te anos, por que não vou ser pro pri e tá rio da Chesf,
eu vou ter o di re i to de ope rar as ins ta la ções da Chesf
por vin te anos ou por trin ta anos.

O de po i men to de V. Sª, que é mu i to pre ci so –
pa re ce-me cor re to –, co lo ca qual quer ana lis ta di an te
da im pos si bi li da de de cál cu lo. E di an te da im pos si bi li -
da de de cál cu lo, o ana lis ta, para não per der o em pre -
go, co lo ca um pre ço ir ri só rio, o que mos tra a in vi a bi li -
da de de pri va ti zar, so bre tu do, um rio que pas sa no
semi-ári do e que tem cres cen tes usos múl ti plos.

Gos tei mu i to des sa co lo ca ção e foi por isso que
fi quei no pon to do De pu ta do Ha rol do Lima, que é um
so ci a lis ta e eu não sou mar xis ta, con tra a pri va ti za -
ção, por que é in viá vel a pri va ti za ção. V. Sª aca bou de
con fir mar a in vi a bi li da de.

O SR. JERSON KELMAN – Ape nas que ria di -
zer que o fato de que a ener gia as se gu ra da da usi na
pos sa ser re vi sa da de tem pos em tem pos não sig ni fi -
ca que nós to dos, como so ci e da de, de ve mos, de uma
ma ne i ra pou co es tu da da, de ci dir se a água deve ser
alo ca da para ou tro uso ou não.

É cla ro que o que es tou di zen do é que, ao con -
trá rio do Chi le, a em pre sa que com prar uma usi na hi -
dre lé tri ca não tem o di re i to as se gu ra do de fi ni ti vo por
aque la água, por que a so ci e da de pode de ci dir que
essa água tem me lhor uso.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – Não é um
bem de raiz, mas é um bem tem po rá rio, é um di re i to
tem po rá rio. Eu com pro o di re i to tem po rá rio da água.
Então, se com pro o di re i to tem po rá rio do flu xo as se -
gu ra do, quem for ti rar o meu flu xo vai ter que me pa -
gar, e, se eu qui ser, como ana lis ta, cal cu lar o pre ço da 
em pre sa, na me lhor das hi pó te ses, che ga mos a exa -
mi nar isso jun to a USP, como é que se ria a es ca da de -
cres cen te do flu xo as se gu ra do, para que al guém cal -
cu las se flu xo des con ta do e che gas se ao va lor da em -
pre sa, a quan to vale o va lor da em pre sa?

O SR. JERSON KELMAN – Per mi te-me res -
pon der a ques tão?

O SR. PRESIDENTE (Antô nio Cam bra ia) – Pois
não.

O SR. JERSON KELMAN – Gos ta ria de ex pli -
car o se guin te: essa si tu a ção de que o uso da água é
sem pre o di re i to de usar a água não é a pro pri e da de
da água, o que a nos sa le gis la ção as se gu ra é que o
usuá rio – e usuá rio pode ser uma usi na hi dre lé tri ca
ou pode ser uma ir ri ga ção de fru tos ir ri ga dos, tan to
faz –, nos dois ca sos, que são in ves ti men tos pal pá ve -
is, a le gis la ção as se gu ra o di re i to de usar a água, e
não a pos se da água. V. Exª tem ra zão quan do diz que 
isso traz al gu ma in se gu ran ça, por que o di re i to de
usar água pode ser re vi sa do pe ri o di ca men te, ten -
do-se que fa zer uma si mu la ção de flu xo de ca i xa para
che gar ao va lor pre sen te. Essa in se gu ran ça apli ca-se 
a to das as ati vi da des que de pen dam da água para
pro du ção, como fru ti cul tu ra, in dús tria, na ve ga ção, as -
sim como para o abas te ci men to ur ba no; to dos es tão
na mes ma con di ção. O se tor elé tri co não é pri vi le gi a -
do; não tem nem mais nem me nos di re i tos, mas os
mes mos di re i tos que os ou tros se to res.

O que nós, como so ci e da de or ga ni za da, va mos
pro cu rar fa zer? Não va mos pro cu rar de ses ti mu lar in -
ves ti men tos. Assim como que re mos que quem fi zer
in ves ti men to em fru ti cul tu ra ir ri ga da te nha ga ran tia de 
água, de igual ma ne i ra, que re mos que quem fez o in -
ves ti men to em uma usi na hi dre lé tri ca te nha ga ran tia
de água para pro du zir ener gia. Para isso, a Agên cia
Na ci o nal de Águas está es ta be le cen do um sis te ma
de ou tor ga pelo uso do di re i to à água. Isto é, não é
por que a água é um bem pú bli co que qual quer ci da -
dão pode ir à be i ra do rio, co lo car uma bom ba e re ti -
rá-la. É pre ci so uma au to ri za ção, uma ou tor ga; caso



con trá rio, aque le que in ves tiu, seja em uma usi na hi -
dre lé tri ca ou em um fru ti cul tu ra, pode ver seu in ves ti -
men to per di do por que al guém, rio aci ma, ins ta lou
uma bom ba po ten te e se cou o rio, ci tan do um exem -
plo di dá ti co.

É uma faca de dois gu mes. Se, de um lado, o in -
ves ti dor não tem o di re i to ab so lu to, por ou tro, está
pro te gi do, pela ad mi nis tra ção do rio, de que aven tu re -
i ros rio aci ma não vão se car o rio, sem dis cus são com 
a so ci e da de, sem de ci são go ver na men tal, ape nas
por que ins ta la ram uma bom ba. Isso não vai acon te -
cer, por que há uma ad mi nis tra ção do rio mon ta da
pelo País. Te mos os prós e os con tras.

Não ter mi nei a res pos ta ao De pu ta do Ha rol do
Lima e não sei se po de ria pros se guir.

O De pu ta do Ha rol do Lima tam bém fez re fe rên -
cia ao fato de que, na dé ca da de 90, o cres ci men to do
con su mo foi o do bro do cres ci men to da de man da. De -
pu ta do, de acor do com os da dos da Ane el, não é as -
sim. Va le ria a pena V. Exª re fi nar es ses cál cu los, por -
que, no nos so en ten der, não es tão cor re tos.

O SR. HAROLDO LIMA – É qua se o do bro. São
5% e, o ou tro, 3%.

O SR. JERSON KELMAN – São 44% e 33%.
De pu ta do, de i xe-me di zer da mi nha gran de frus -

tra ção na sua in ter ven ção. Sou pro fes sor de pós-gra -
du a ção em Enge nha ria há qua se 30 anos. Como V.
Exª é en ge nhe i ro elé tri co, vai com pre en der o que di rei 
a se guir. A sua ar gu men ta ção é ab so lu ta men te cor re -
ta quan do diz que um re ser va tó rio é como uma ca i -
xa-d’água, que tem uma en tra da – va mos ima gi nar
uma tor ne i ra – que de pen de da na tu re za, ou seja, a
quan ti da de de água de pen de da quan ti da de de chu -
vas. Mas a sa í da da água de pen de do quan to fe cha -
mos ou abri mos uma tor ne i ra no fun do des sa ca i -
xa-d’água que es va zia. Então, não dá para exa mi nar -
mos a evo lu ção do ní vel des sa ca i xa-d’água – o re -
ser va tó rio de So bra di nho de que fa lei na mi nha apre -
sen ta ção –, sem en ten der di re i to se es ta mos abrin do
a tor ne i ra de ma is.

V. Exª tem toda ra zão e, por isso não apre sen tei
isso aqui. Não apre sen tei a evo lu ção do es to que de
água do re ser va tó rio de So bra di nho, o que se ve ri fi -
cou. Estou um pou co frus tra do com mi nha ca pa ci da -
de di dá ti ca, por que apre sen tei uma ver são do di a gra -
ma de Ri pel, que V. Exª, como en ge nhe i ro, há de co -
nhe cer, ela bo ra da em 1883; tra ta-se de um es tu do
pu ra men te hi dro ló gi co, que não nada a ver com a de -
man da. Ou seja, o que abre essa tor ne i ra fic tí cia no
fun do da ca i xa-d’água é al gu ma co i sa que ma xi mi za
a va zão ga ran ti da des se re ser va tó rio. Então, é um es -

tu do que não tem nada a ver se a de man da foi gran de
ou pe que na.

Por que apre sen tei esse es tu do? Para ten tar, de 
al gu ma for ma, tra zer luz à dis cus são de qual é o as -
pec to hi dro ló gi co en vol vi do nes sa ques tão. Ana li sei o
pon to de vis ta hi dro ló gi co, no caso de So bra di nho.
Re pi to que sou PhD em Hi dro lo gia e co lo co meu di -
plo ma em jogo. A seca por que está pas san do o rio
São Fran cis co, do pon to de vis ta do re gis tro his tó ri co
de va zões des se rio – e não es tou di zen do que essa é 
a pior seca do Nor des te –, ou seja, da sé rie his tó ri ca
de 70 anos do rio, sig ni fi ca um novo pe río do crí ti co. V.
Exª, como en ge nhe i ro elé tri co co nhe ce que o pe río do 
crí ti co é aque le em que se dão as con di ções de es -
tres se do sis te ma. Te mos um novo pe río do crí ti co, isto 
é, te mos um re cor de his tó ri co.

Esta seca, sob o pon to de vis ta de pro du ção de
ener gia elé tri ca, no caso do rio São Fran cis co, é pior
do que qual quer ou tra já re gis tra da. Não es tou fa lan -
do isso sob o pon to de vis ta de ir ri ga ção ou de ocor -
rên cia ou não de chu va, mas sob o pon to de vis ta flu -
vi al. Não pos so fa zer a mes ma afir ma ti va quan to ao
exem plo que dei do Rio Gran de. Não é a pior do his tó -
ri co. Trou xe ape nas um pou co de luz, com um exem -
plo pu ra men te hi dro ló gi co, que des con si de ra se fo -
ram re a li za dos ou não in ves ti men tos. Foi ape nas uma 
in for ma ção – di ga mos – de li vro-tex to de en ge nha ria.
Per do em-me um pou co a ên fa se no que eu quis di zer.

Peço per mis são para ter mi nar a mi nha in ter ven -
ção, pois hou ve mu i tos ques ti o na men tos. Já que es -
tou com a pa la vra, apro ve i to a opor tu ni da de para fa lar 
um pou co so bre ma triz ener gé ti ca.

Pri me i ra men te, o Bra sil sem pre foi hi dro tér mi co, 
mas uma tér mi ca da se guin te for ma: quan do os re ser -
va tó ri os es tão che i os ou ver ten do, não há sen ti do
gas tar com bus tí vel, se po de mos ge rar ener gia com
água. Não há ló gi ca. No en tan to, quan do os re ser va -
tó ri os co me çam a es va zi ar, che gan do a um cer to ní -
vel crí ti co, li gam-se as tér mi cas para eco no mi zar
água. Essa foi a ló gi ca de ope ra ção dos nos sos sis te -
mas du ran te mu i tas dé ca das, e o se nhor sabe dis so
mu i to bem.

Como o De pu ta do José Car los Ale lu ia dis se –
cre io que foi o De pu ta do Ale lu ia – es sas no vas tér mi -
cas, que são take or pay, ou seja, que de vem ser uti li -
za das con ti nu a men te, cri am uma res tri ção ope ra ti va
com pli ca da para essa no ção. Num País em que há
mu i ta ener gia re no vá vel e hí dri ca, é com ple xo en ten -
der mos e ace i tar mos isso, por que, sem ne nhum
ques ti o na men to, há a ur gên cia de uma op ção tér mi ca 
a cur to pra zo – se ria lou cu ra ima gi nar algo di fe ren te.



Entre tan to, a mé dio e lon go pra zo, quan do nos de bru -
çar mos so bre ma triz ener gé ti ca, so bre as op ções
ener gé ti cas, per ce be re mos que ain da há – es tou ex -
tra va san do um pou co e dan do uma opi nião de en ge -
nhe i ro – mu i tas op ções hi dráu li cas, que é uma ener -
gia re no vá vel, cujo em pre en di men to dura cem anos,
ao pas so que uma tér mi ca dura me nos tem po. Qu an -
do se com pa ra o va lor real por me ga watts/hora, há
mu i ta in fluên cia com a taxa-des con to. Ao olhar mos
um ho ri zon te de 100 anos, essa taxa-des con to po de -
rá ca u sar um efe i to ab so lu ta men te de vas ta dor para
um lado ou para o ou tro.

A mi nha ob ser va ção fi nal é a de que o se tor elé -
tri co bra si le i ro, que sem pre de mons trou com pe tên cia, 
atu a rá, mais uma vez, des sa ma ne i ra, para exa mi nar
a al ter na ti va hi dráu li ca à luz des sas con si de ra ções,
que se re fe rem a obras re a li za das no Bra sil, prin ci pal -
men te obras ci vis, com du ra ção de 100 anos, uti li zan -
do uma ener gia re no vá vel, que, por tan to, não é no ci -
va ao efe i to es tu fa, ape sar de, na tu ral men te, ca u sar
efe i tos am bi en ta is lo ca is. Tra ta-se de uma ques tão
com ple xa que não me re ce ria um des car te ape nas
por que es ta mos en fren tan do essa cri se.

Ter mi no as mi nhas con si de ra ções, di zen do que, 
se o Bra sil fos se um País do ta ma nho do Esta do do
Rio de Ja ne i ro – ci tan do o meu Esta do –, se gu ra men -
te a op ção pu ra men te ou qua se in te i ra men te hi dre lé -
tri ca se ria im pos sí vel, por que, quan do a seca atin ge e 
es va zia os re ser va tó ri os, to dos os re ser va tó ri os da -
que la re gião se es va zi am. No en tan to, como o Bra sil
tem uma di men são con ti nen tal, é pos sí vel to mar mos
par ti do da di ver si da de hi dro ló gi ca, des de que, na tu -
ral men te, haja li nhas de trans mis são que con si gam
es co ar as ener gi as de di fe ren tes re giões por con ta
des sa di ver si da de.

Era o que ti nha a di zer. Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Antô nio Cam bra ia) –

Obri ga do, Dr. Kel man.

Te nho uma opi nião acer ca des se as sun to que
foi abor da do. É evi den te que se tra ta da opi nião de um 
le i go no se tor, mas co nhe ce dor de ou tra área. Uma
for ma de se re sol ver o im pas se sur gi do aqui se ria re -
mu ne rar o in ves ti dor pela ca pa ci da de ins ta la da e não
pela água que ele usa ria ou pela ener gia que pro du zi -
ria, como é o caso das ter mo e lé tri cas. Quem for in -
ves tir em ter mo e lé tri cas, vai que rer ser re mu ne ra do,
até por que, quan do hou ver água – con for me V. Sª fa -
lou há pou cos ins tan tes –, op ta rá pela ge ra ção de
ener gia por meio das hi dre lé tri cas, e as ter mo e lé tri -
cas fi ca rão, evi den te men te, pa ra das. Por tan to, o in -
ves ti dor em ter mo e lé tri ca tam bém vai que rer ser re -

mu ne ra do em vir tu de da ca pa ci da de ins ta la da e não
da qui lo que ele pro duz de ener gia ou do que usa do
gás. Essa é uma opi nião de quem es ta va ape nas es -
cu tan do. Mu i to obri ga do.

Con ce do a pa la vra ao Dr. Afon so Hen ri ques.

O SR. AFONSO HENRIQUES MOREIRA
SANTOS – De pu ta do José Car los Ale lu ia, co me ça rei
res pon den do às suas in da ga ções, por que o De pu ta -
do Fer nan do Fer ro não está pre sen te. No en tan to, se -
gui rei a su ges tão do De pu ta do Fer nan do Fer ro, que
dis se que de ve mos ser mais hu mil des. Co me ça rei
sen do hu mil de.

Fui um pés si mo pro fes sor na mi nha ex pla na ção, 
por que pro gra mei equi vo ca da men te, tal vez te nha de -
fi ni do o alvo er ra do e não con cluí a mi nha ex po si ção,
o que aca bou acar re tan do pre ju í zo.

Apre sen tar o pla no em pre sa ri al, como a Pe tro -
bras está fa zen do, é bem di fe ren te de de mons trar o
pla ne ja men to. Ati ve-me mu i to – já dis se isso – ao tí tu -
lo da re u nião de hoje: “Estu dar as ca u sas da cri se de
abas te ci men to de ener gia elé tri ca no País bem como
pro por al ter na ti vas ao seu equa ci o na men to”. Essa
era uma vi são con ce i tu al, com a qual ve nho tra ba -
lhan do – com al gu ma con tri bu i ção ao seu pro je to –
com re la ção ao pla ne ja men to. 

O pla ne ja men to de ce nal, a prin ci pal atri bu i ção
da Se cre ta ria de Ener gia, deve in cor po rar no vos pa -
ra dig mas e ter ou tros pro ce di men tos – trans pa rên cia, 
par ti ci pa ção, en vol vi men to de áre as dis pos tas ao
lado como ques tão am bi en tal, a exem plo do caso da
água. Ca mi nhei mu i to nes sa li nha, par tin do de uma
con si de ra ção: pelo fato de es ses con ce i tos não te rem 
sido su fi ci en te men te in cor po ra dos, en con tra mos sé -
ri as di fi cul da des para ma te ri a li zar o pro gra ma pri o ri -
tá rio da ter mo e lé tri ca. Ti ve mos pro ble ma com Ca ri o -
ba e com as de ma is, fa zen do com que elas sa ís sem
de São Pa u lo e fos sem para o Rio de Ja ne i ro, onde a
ace i ta ção am bi en tal é mu i to ma i or.

Não te ria nú me ros para apre sen tar a V. Exªs so -
bre o pla ne ja men to – que cha ma mos, no âm bi to da
cri se, de ação ul tra e mer gen ci al, re fe ren te a este pe -
río do até de zem bro; ou de cur to pra zo, que vai até o
fim do pró xi mo ano – nem mes mo o pla no de ce nal,
que me cabe na qua li da de de Se cre tá rio de Ener gia.
As ações ul tra e mer gen ci al e de cur to pra zo es tão
sen do co or de na das pela Câ ma ra de Ges tão da Cri se
Ener gé ti ca e ain da não es tão pron tas. Ama nhã mes -
mo, ha ve rá re u nião que du ra rá o dia in te i ro para tra tar
da ques tão ul tra e mer gen ci al.

V. Exª tem ra zão. A Câ ma ra deve apre sen tar,
quan do es ti ver ma te ri a li za do o pla no ul tra e mer gen ci al



e o de cur to pra zo, ou seja, aque le que se re fe re até o
fim do pró xi mo ano. Qu an to ao pla no de ce nal, que me
cabe e que é es tru tu ral e não con jun tu ral, será, em
gran de par te, con se qüên cia do Pro je to de Lei nº 2.905, 
que ema na rá des ta Casa e das de ci sões do Con se lho
Na ci o nal de Po lí ti ca Ener gé ti ca. A esse fi quei pren den -
do-me mais, por que diz res pe i to ao fu tu ro.

Pre ci sa mos re co nhe cer que tér mi ca a ci clo
aber to des ti na-se, in fe liz men te, a essa cri se. É ló gi co.
Mes mo a tér mi ca a ci clo com bi na do é uma op ção in -
te res san te, mas não é o uso mais no bre para o gás –
o mais no bre é re la ti vo ao pro ces so in dus tri al e ao
GNV, o gás na tu ral ve i cu lar. Numa vi são es tru tu ral
para este País, é pre ci so pen sar des se modo, le van do 
em con si de ra ção o que cha mei de Pla ne ja men to
Estra té gi co Ambi en tal ou Ava li a ção Estra té gi ca Ambi -
en tal. Pren di-me mu i to nes se po si ci o na men to de 10
anos para fren te. Então, pe ni ten cio-me. Não sou be
con du zir ade qua da men te a dis cus são.

O De pu ta do Fer nan do Fer ro afir mou que o
CNPE de ve ria es tar per ma nen te men te re u ni do. Na
ver da de, a Câ ma ra de Ges tão da Cri se Ener gé ti ca foi
ori un da da úl ti ma re u nião do CNPE, na qual se de tec -
tou que a ques tão era ab so lu ta men te sé ria e o re fe ri -
do en con tro não ti nha o ob je ti vo de tra tar de po lí ti ca,
mas de ve ria ser exe cu ti vo. Des se modo, cons ti tu iu-se
a men ci o na da Câ ma ra, com po de res exe cu ti vos bas -
tan te for tes e da qual faz par te gran de nú me ro dos
mem bros do CNPE. A Câ ma ra de Ges tão da Cri se
Ener gé ti ca é con se qüên cia do CNPE. 

Por tan to, fi cou re sol vi do o ra ci o na men to. Ha ve -
rá re u nião em ju lho para de li be rar so bre te mas es tru -
tu ra is – Angra III, im por ta ção, Usi na de Belo Mon te e
o re sul ta do ou o im pac to do Pro je to de Lei nº 2.905
so bre a nos sa ma triz ener gé ti ca. Esses as sun tos se -
rão tra ta dos no CNPE numa vi são de mé dio para lon -
go pra zo.

Fala-se mu i to na ação da Pe tro bras, que tem
tido um pa pel es sen ci al na cri se. Como bem dis se o
Pre si den te Hen ri Phi lip pe Re ich stul, ela não ras ga
nota de R$1mil – está fa zen do isso como ne gó cio e
em par ce ria com vá ri os agen tes da ini ci a ti va pri va da.
Não fal tou dis po si ção a in ves tir no se tor. Pen so que ti -
ve mos uma sé rie de pro ble mas que ge ra ram in cer te -
zas. O pro ble ma do gás, não pelo gás em si, mas por -
que es ta va atre la do ao pe tró leo, e o pe tró leo está em
um mer ca do ab so lu ta men te in cer to: sai de 10, vai a
35; des ce a 20, vai a 27, isso gera in cer te za. A pró pria
ques tão da nos sa mo e da gera in cer te za. E as ou tras
que já co lo ca mos, como a ques tão am bi en tal. Então,
há, sim, mu i tos agen tes in te res sa dos em in ves tir e in -

ves tin do, Emro, El Paso Ener gia Ama zo nas, Ge ra sul,
jun to com a Pe tro bras ou so zi nho. Isso pre ci sa ser
bem co lo ca do.

O De pu ta do Vi val do Bar bo sa fa lou das obras
pa ra li sa das, das obras de que o Go ver no Fer nan do
Hen ri que cas sou a con ces são. Na ver da de, De pu ta -
do, as obras es ta vam pa ra li sa das sem equa ci o na -
men to fi nan ce i ro, não ha via esse equa ci o na men to.
Saiu, en tão, em fun ção das Leis nº 8.987 e 9.074, em
se gui da o De cre to nº 1.717, que co lo cou um pra zo
para que aque les que de ti nham a con ces são apre -
sen tas sem um pla no de con clu são e com o en vol vi -
men to da ini ci a ti va pri va da, por que elas eram es ta ta is 
sem con di ção de cap ta ção na épo ca. Foi as sim fe i to,
e des sas 22 obras, 15 já es tão fun ci o nan do. Co lo ca -
mos Ma cha di nho, co lo ca mos Fu nil, que está em an -
da men to, co lo ca mos Ser ra da Mesa, Itá, Dona Fran -
cis ca, etc., en tão te mos que das 22, 15 ou 16 já es tão
fun ci o nan do, al gu mas não têm nem vi a bi li da de mais
am bi en tal e ou tras eram ab so lu ta men te obras pe que -
nas, como Pai Jo a quim, que é uma obra zi nha de 20
ou 30 me ga watts da Ce mig, que in clu si ve está sen do
mo di fi ca da de con ces são de ser vi ço pú bli co para pro -
du ção in de pen den te. Na ver da de, equa ci o nou-se e
re sol veu-se o pro ble ma des sas 22 obras, e não como
o se nhor co lo cou, que elas fo ram ab so lu ta men te can -
ce la das. Não, fo ram equa ci o na das e re sol vi das.

Com re la ção ao ane xo V, con fes so ao se nhor
que é de di fí cil com pre en são, por vá ri os mo ti vos: têm
que se in ter pre tar não só ane xos, mas tem que se ler
todo o con tra to, e eu pre fe ria não me pro nun ci ar so bre
essa ques tão, por que ela está sen do ana li sa da no âm -
bi to da Câ ma ra, e te mos a par ti ci pa ção nes sa aná li se.
Assim, qual quer pon to de vis ta que eu ex pu ses se aqui
po de ria com pro me ter essa con clu são fi nal. 

O SR. VIVALDO BARBOSA – Des cul pe, é ana -
li sa da no âm bi to da Câ ma ra de Ener gia?

O SR. AFONSO HENRIQUES MOREIRA
SANTOS – É, da Câ ma ra de Ges tão da Cri se de
Ener gia Elé tri ca. Des cul pe, é que a Câ ma ra nós es ta -
mos aqui...

O SR. VIVALDO BARBOSA – Não, per fe i to, da
Câ ma ra da Cri se.

O SR. AFONSO HENRIQUES MOREIRA
SANTOS  – Cer to? Bom, mas está sen do dis cu ti do.
Como eu já dis se, bus cou-se uma me di a ção en tre as
par tes, não ten do sido con se gui do, en tão isso aí vai...
deve ter al gu ma ar bi tra gem. 

Ago ra, De pu ta do Vi val do Bar bo sa, com re la ção
aos 20%, por que 20%? É bom ana li sar o se guin te: se 
eu dis ser aqui que foi co in ci dên cia, pa re ce es tra nho,



mas na ver da de os 20% não são 20%. Os 20% de que 
es ta mos fa lan do que rem di zer que as pes so as têm
que re du zir o seu con su mo a 80% do con su mo do
ano pas sa do. Oi ten ta por cen to do con su mo do ano
pas sa do é uma re du ção de car ga hoje bem ma i or do
que 20%, tal vez 24 ou 25%.

Por tan to, o nú me ro, na ver da de, não é 20%, e
quem pro pôs esse nú me ro é o Ope ra dor Na ci o nal do
Sis te ma. Eu to mei pos se na se cre ta ria faz dois me ses 
e meio ou três. E quan do co me ça mos a dis cu tir a
ques tão do ra ci o na men to, o nú me ro gi ra va de 10% a
15%, por que a hi dro lo gia po de ria re ver ter, ela es ta va
ruim, mas po de ria re ver ter. À me di da que a hi dro lo gia
foi se mos tran do pior ain da do que es ta va, esse nú -
me ro foi cres cen do: de 10% vi rou 15%, de 15% vi rou
17%, de 17% vi rou 20%, foi cres cen do esse nú me ro.
Por que re al men te hou ve uma re ver são na cur va da
hi dro lo gia fan tás ti ca. Quem pro pôs, por tan to, quem
tem o de ver, in clu si ve, de pe dir esse cor te, esse con -
tin gen ci a men to de car ga, é o Ope ra dor Na ci o nal do
Sis te ma.

O SR. VIVALDO BARBOSA – Foi o ONS que
fez a pro pos ta?

O SR. AFONSO HENRIQUES MOREIRA
SANTOS – Exa ta men te, ele é que es ta be le ce qual é
a meta de cor te.

O SR. VIVALDO BARBOSA – Ago ra, o con tra -
to, como V. Sª dis se an tes, foi di ta do pela Ane el.

O SR. AFONSO HENRIQUES MOREIRA
SANTOS – Exa ta men te. Os 20% que es tão no con tra -
to fo ram fi xa dos pela Ane el. Ago ra, os nú me ros são
pró xi mos, po de ri am até ser in ter pre ta dos como co in -
ci den tes. Mas digo para V. Exª que não é, por que es -
ta mos to man do como base o ano pas sa do, até o pró -
prio cres ci men to do mer ca do é ma i or, mas esse nú -
me ro foi ca su a li da de mes mo. E vou di zer-lhe mais: o
ane xo V foi ter um ma i or en fo que há dois me ses atrás, 
pra ti ca men te. Eu pró prio, que era da Ane el du ran te
três anos, como di re tor, fui me pren der a sua le i tu ra, a
sua in ter pre ta ção há exa ta men te um mês e meio ou
dois, quan do es ti ve em uma re u nião no Rio de Ja ne i -
ro com o Dr. Má rio Vi e i ra. 

Inclu si ve, foi a pri me i ra vez que me foi co lo ca da
a per cep ção da co in ci dên cia. Até me es pan tei. Fi quei
sur pre so, pois não é uma co in ci dên cia boa para nós.

De pu ta do Ha rol do Lima, con cor do com V. Exª. O 
pro ble ma não é a téc ni ca, não são os téc ni cos com -
pe ten tes, mas os prin cí pi os er ra dos. Não acre di to que 
o prin cí pio er ra do es te ja em equi lí brio fis cal. E de fen -
do isso. Dis cor da mos um pou co nes se pon to. Prin cí -
pi os er ra dos é não con si de rar cer tas efi ciên ci as que

pos so ga nhar com a pri va ti za ção, por tan to, os cus tos
re du zem, o pla ne ja men to, que fiz fica con tes tá vel, é
não co lo car ex ter na li da des am bi en ta is que, cada dia
me nos, são ex ter na li da des e cada dia mais de vem
ser em bu ti das na con cep ção do pro je to. Não digo isso 
para agra dar o De pu ta do Fer nan do Ga be i ra. S. Exª
sabe dis so. É uma con vic ção que te nho. E pen so que
o Go ver no tem dado de mons tra ções a res pe i to.

O se tor elé tri co sem pre teve do mí nio so bre a
água por que de ti nha o ca pi tal. E se de ti nha o ca pi tal,
en tão ti nha do mí nio so bre a água. Qu an do se ar ris ca,
quan do o Go ver no pro põe a cri a ção de uma Agên cia
Na ci o nal de Água e a se pa ra do se tor elé tri co, é di fí cil
para o se tor elé tri co. Foi duro e mu i to for te para o se -
tor elé tri co. E foi uma gran de con quis ta para a so ci e -
da de, re sul tan te, evi den te men te, de prin cí pi os da
Cons ti tu i ção Fe de ral. Mas, ao fa zer isso, con quis ta -
mos, evo lu í mos no sen ti do de par ti ci pa ção, no sen ti -
do de en vol vi men to dos vá ri os vi e ses, dos vá ri os in te -
res ses da so ci e da de. No en tan to, cada dia tor na-se
mais di fí cil pla ne jar em fun ção dis so. Não se ilu da. Era 
fá cil para o re gi me mi li tar pla ne jar. Mu i to fá cil. Pla ne -
ja va e exe cu ta va no ca ce te. Não é o que eu que ro. Mi -
nha vi são é ab so lu ta men te de ne go ci a ção. Pla ne ja -
men to deve re fle tir os in te res ses da so ci e da de e, evi -
den te men te, os ob je ti vos do Go ver no, que foi ele i to
com voto di re to e le gí ti mo.

O SR. PAULO SOUTO – Sr. Pre si den te, em de -
ter mi na do mo men to che guei a me ar re pen der da per -
gun ta que fiz ao Kel man, mas de po is fi quei sa tis fe i to,
por que a dis cus são com re la ção à ra ci o na li za ção da
água foi sa lu tar. Cre io que toda essa dú vi da apa re ceu 
no mo men to em que sur giu a pos si bi li da de de pri va ti -
za ção das ge ra do ras. Nes se pon to – cla ro – sur giu o
pro ble ma de di zer que al guém que vá com prar quer
ter água su fi ci en te que jus ti fi que a sua ca pa ci da de
ins ta la da. Nin guém com pra rá se não hou ver isso. A
par tir daí – na mi nha opi nião – é que sur giu o pro ble -
ma. Mas o que que ro di zer é que os pro ble mas de uso 
múl ti plo vão sur gir até com as em pre sas de ge ra ção
es ta ta is. Em al gum mo men to, não sei qual será, as
em pre sas es ta ta is se rão obri ga das a re du zir a sua
ca pa ci da de de ge rar por que será de ci di do que o mais 
im por tan te é pro du zir ali men tos, é na ve gar, etc.

Por tan to, des se pon to de vis ta, De pu ta do – não
que ro en trar na par te fi lo só fi ca ou ide o ló gi ca de que a
ge ra ção deve fi car ou não com o Esta do –, os pro ble -
mas se rão se me lhan tes. Qu an do o Mi nis tro Fer nan do 
Be zer ra nos le vou aos Esta dos Uni dos a fim de ob ser -
var o sis te ma de trans po si ção, pude ve ri fi car que a
trans po si ção co me çou – e já foi um caso di fe ren te –



com 70% des ti na do à agri cul tu ra. Atu al men te, 70% já
é des ti na do para o abas te ci men to hu ma no, pois as
po pu la ções vão cres cen do. Des sa for ma, não é esse
per fil que vai de ter mi nar ou não a mo di fi ca ção no uso. 
E para re pre sen tar a von ta de da so ci e da de na que le
mo men to, qual a uti li za ção mais im por tan te, de ve mos 
es tar ba se a dos no nos so ór gão re gu la dor. É um pon -
to que con si de ro fun da men tal.

Não fi ca ria sa tis fe i to se não dis ses se – e te nho
mu i tos ami gos na Chesf, con si de ro a em pre sa efi ci -
en te, com óti mos en ge nhe i ros – que di fi cil men te al -
guém po de ria ser tão au to ri tá rio com re la ção à água
do rio São Fran cis co como a Chesf, como em pre sa
es ta tal. To dos sa be mos, até a Co el ba sabe dis so,
quan to tem po lu ta mos a fim de que não fos se a ma i or
dis tri bu i do ra de ener gia elé tri ca da Ba hia. Aque la em -
pre sa não abria mão de ser a ma i or dis tri bu i do ra de
ener gia elé tri ca da Ba hia. Pos su ía dez con su mi do res e 
40% da ener gia. E nós, co i ta dos, que tí nha mos, na -
que la épo ca, mais de um mi lhão de con su mi do res, tí -
nha mos 50%, apro xi ma da men te, por que 10% eram da 
Co pe ne. Então, eu que ro di zer que uma em pre sa es ta -
tal tam bém foi mu i to au to ri tá ria. Gra ças a Deus, essa
cul tu ra está mu dan do, não sei se por in fluên cia do que
está acon te cen do no País, mas está mu dan do.

De modo que eu não que ro en trar nes sa dis cus -
são do pro ble ma mais de na tu re za fi lo só fi ca da dis tri -
bu i do ra etc. O que eu que ro di zer é que os pro ble mas
de uso múl ti plo da água sur gem e pre ci sam ser re sol -
vi dos, in de pen den te men te de que tipo de em pre sa.
Ago ra, é evi den te que, na hora de se ven der uma em -
pre sa, aí sim, eu es tou per fe i ta men te de acor do com
esse tipo de pre o cu pa ção. Se for mos ven der uma em -
pre sa, é pre ci so que ela sa i ba exa ta men te que tipo de 
li ber da de ela terá para uti li zar a água; se não fi ca re -
mos na obri ga ção de, num de ter mi na do mo men to,
que rer mos mu dar o uso da água para uma de ter mi -
na da fi na li da de e não po der mos, por que fi ze mos um
con tra to mal fe i to. 

O SR. FERNANDO GABEIRA – É o que está
acon te cen do com o alu mí nio ago ra. Nós te mos con di -
ções de re du zir, mas os con tra tos es tão lá e não se
que bram os con tra tos.

O SR. HAROLDO LIMA – Sr. Pre si den te, eu
gos ta ria de um mi nu to.

O SR. PRESIDENTE (Antô nio Cam bra ia) –
Com a pa la vra, o De pu ta do Ha rol do Lima.

O SR. HAROLDO LIMA – Se na dor Pa u lo Sou to, 
a opi nião que eu te nho não sob o ân gu lo fi lo só fi co ou
ide o ló gi co, mas do pon to de vis ta efi caz, do pon to de
vis ta efe ti vo, é de que há essa pos si bi li da de de ne go -

ci ar com uma em pre sa os múl ti plos usos da água
des de que a em pre sa seja es ta tal. É pos sí vel ne go ci -
ar, por exem plo, a di mi nu i ção do flu xo da água que
tur bi na a sua usi na. Se não for es ta tal, é di fí cil. Por
isso que em ne nhum lu gar do mun do se faz pri va ti za -
ção de gran des hi dre lé tri cas; isso não exis te.

O SR. PAULO SOUTO – Mas a es ta tal tam bém
terá um pre ju í zo se nós de ter mi nar mos que ela deve
re du zir a ge ra ção.

O SR. HAROLDO LIMA – Ela terá tam bém.
Mas, por exem plo, 70% ou mais da água da Chesf é
para ge rar ener gia elé tri ca... é pos sí vel, por que a
Chesf é es ta tal, que bran do o seu au to ri ta ris mo, e
pode re du zir de 70% para 60%, para 55% etc. Isso é
pos sí vel em pers pec ti va, para dar ou tros usos à água. 
Se a Chesf for de pro pri e da de es pa nho la, eu que ro
ver re du zir hoje de 70% para 60% o uso da água.

O SR. PAULO SOUTO – Se o con tra to não es ta -
be le cer. Nós te mos que ter cu i da do. Se hou ver isso,
te mos que es ta be le cer cla ra men te um ní vel de uti li za -
ção da água.

O SR. PRESIDENTE (Antô nio Cam bra ia) – Não
ha ven do mais nada a tra tar, vou en cer rar a pre sen te
re u nião, agra de cen do a pre sen ça de to dos, es pe ci al -
men te dos nos sos ex po si to res. 

Está en cer ra da a re u nião.

(Le van ta-se a re u nião às 21h45min.)

6ª Re u nião Re a li za da em 20-6-01.

Às de zo i to ho ras e qua ren ta e nove mi nu tos do
dia vin te do mês de ju nho do ano de dois mil e um, na
sala de re u niões nº 02 da Ala Se na dor Nilo Co e lho,
sob a pre si dên cia do De pu ta do Antô nio Cam bra ia, e
ain da com as pre sen ças dos Se nho res Se na do res
Pa u lo Sou to, He lo í sa He le na, Pa u lo Hart hug, Alber to
Sil va, José Fo ga ça, Na bor Jú ni or, José Agri pi no, Car -
los Pa tro ci nio e Se bas tião Ro cha e Se nho res De pu ta -
dos Fer nan do Fer ro, Air ton Dipp, João Cal das, Rose
de Fre i tas, Sa la ti el Car va lho e Cle men ti no Co e lho
mem bros, re u ne-se a Co mis são Espe ci al Mis ta cri a -
da atra vés do re que ri men to nº 73, de 2001-CN, com a 
fi na li da de de ““Estu dar as ca u sas da cri se de abas -
te ci men to de ener gia no País, bem como pro por
al ter na ti vas ao seu equa ci o na men to”. Ha ven do nú -
me ro re gi men tal, o Se nhor Pre si den te de cla ra aber -
tos os tra ba lhos, dis pen san do a le i tu ra da ata da re u -
nião an te ri or, que é dada como apro va da, in for man do
que pre sen te re u nião era de ca rá ter ad mi nis tra ti vo,
sen do que iri am ape nas apre ci ar o item 1 da pa u ta. A
Pre si dên cia in di ca como Re la tor Ad-hoc o De pu ta do



Sa la ti el Car va lho, que as su me o car go. A se guir fo ram 
co lo ca dos em dis cus são e vo ta ção os se guin tes re -
que ri men tos que fo ram apro va dos, a sa ber: nº 17 de
au to ria dos De pu ta dos Fer nan do Fer ro e Lu ci a no
Zica, re que ren do que se jam con vi da dos a de ba ter
nes ta Co mis são as re pre sen ta ções da CONTAG,
CUT e FORÇA SINDICAL; nº 18 de au to ria dos De pu -
ta dos Sa la ti el Car va lho e Fer nan do Ga be i ra, re que -
ren do que seja con vi da do o se nhor Luis Octá vio Ko -
bli tis, da Esco la Po li tec nia de Enge nha ria de Per nam -
bu co; nº 19, de au to ria do De pu ta do Sa la ti el Car va -
lho, re que ren do se jam con vi da dos o Dr. Gil mar Fer re i -
ra Men des, ad vo ga do Ge ral da União, o Dr. Eve rar do
de Alme i da Ma ci el, Se cre tá rio da Re ce i ta Fe de ral, o
Dr. Cla ú dio Avi la da Sil va, Pre si den te da
ELETROBRAS e Dr, José Má rio Mi ran da Abdo, Di re -
tor da ANEEL; nº 20 de au to ria do De pu ta do Cle men -
ti no Co e lho, re que ren do que se jam con vi da dos o Dr.
Ray mun do José San tos Gar ri do, Se cre tá rio de Re -
cur sos Hí dri cos do Mi nis té rio do Meio Ambi en te e Dr.
Jer son Kel man, da ANA; nº 21 de au to ria do De pu ta -
do Fer nan do Ga be i ra, re que ren do seja con vi do o Dr.
José Gu i lher me Alme i da dos Reis, mem bro da Câ ma -
ra de Ges tão da Cri se de Ener gia; nº 22 de au to ria do
De pu ta do Fer nan do Ga be i ra, re que ren do seja con vi -
da do um re pre sen tan te da Câ ma ra de Ges tão da Cri -
se de Ener gia para ex pli car o ane xo cin co dos con tra -
tos de ven da de ener gia elé tri ca en tre as em pre sas
ge ra do ras e as dis tri bu i do ras; nº 23 de au to ria do De -
pu ta do Fer nan do Fer ro, re que ren do se jam con vi da -
dos os Pre si den tes da ANEEL, da ELETROPAULO e
da Co mis são Esta du al de Ser vi ços Pú bli cos do Esta -
do de São Pa u lo para com pa re ce rem a esta Co mis -
são com o fim de es cla re cer as ca u sas da pane que
oca si o nou por mais de uma vez a sus pen são dos ser -
vi ços de ener gia na ci da de de São Pa u lo, no dia 10 de 
ju nho de 2001, bem como as pro vi dên ci as to ma das
de for ma a evi ta rem in ter rup ções não pro gra ma das;
nº 24 de au to ria do De pu ta do Cle men ti no Co e lho, re -
que ren do se jam con vi da dos os Se nho res Fer nan do
Arron te Vil le gas, Pre si den te da Com pa nhia Ener gé ti -
ca de Per nam bu co – CELPE, Mi chel Ga il lard – Pre si -
den te da Light, José Igná cio Lá za ro – Di re tor-Pre si -
den te da Com pa nhia de Ele tri ci da de do Esta do da
Ba hia – COELBA, Pe dro Ne bre da Pe res – Pre si den te
da Com pa nhia Ener gé ti ca do Rio Gran de do Nor te –
COSERN e Fer nan do No ro nha Leal – Pre si den te da
Espí ri to San to Cen tra is Elé tri cas S/A – ESCELSA, a
fim de pres ta rem es cla re ci men tos so bre qua is fo ram
os in ves ti men tos que as Dis tri bu i do ras fi ze ram para
ge ra ção de ener gia elé tri ca e de quan to fo ram os va -

lo res, dos lu cros e di vi den dos, re me ti dos ao ex te ri or;
nº 25 de au to ria de De pu ta do Cle men ti no Co e lho, re -
que ren do se jam con vi da dos os Se nho res Ro ber to
Pe re i ra d’Araújo – Di re tor da ILUMINA, José Má rio Mi -
ran da Abdo – Di re tor-Ge ral da ANEEL e Edu ar do
José Ber ni ni – Pre si den te do Co mi tê Exe cu ti vo do
MAE, a fim de dis cu tir a con ve niên cia do MAE em
ope rar den tro des ta anor ma li da de de ofer ta e de man -
da de ener gia elé tri ca no País; nº 26 de au to ria do De -
pu ta do Vi val do Bar bo sa e ou tros, re que ren do a re -
que si ção dos con tra tos e to dos os seus ane xos ce le -
bra dos en tre o Go ver no Bra si le i ro, atra vés da ANEEL
e da ELETROBRÁS – Com pa nhia Hi dro Elé tri ca do
São Fran cis co ITAIPU – Bi na ci o nal S/A,
ELETRONORTE – Cen tra is Elé tri cas do Nor te do
Bra sil S/A e as Empre sas Dis tri bu i do ras de Ener gia
Elé tri ca en vol ven do con ces sões e ven das de ener gia
elé tri ca e ou tras dis po si ções; nº 27 de au to ria do De -
pu ta do Fer nan do Fer ro, re que ren do a re a li za ção de
Au diên cia Pú bli ca, con vi dan do a pres tar es cla re ci -
men tos a esta Co mis são, re pre sen tan tes do INPE e
do Insti tu to Na ci o nal de Me te re o lo gia, para apre sen -
tar ele men tos so bre as re giões cli má ti cas, re gi mes de 
chu vas nas di ver sas re giões do País e so bre o ra ci o -
na men to e o nº 28 de au to ria do De pu ta do Sa la ti el
Car va lho, re que ren do seja in di ca do à Câ ma ra de
Ges tão da Cri se de Ener gia Elé tri ca a ado ção da se -
guin te pro vi dên cia, como ato de Ges tão, na área de
con ces são de Fur nas Cen tra is Elé tri cas: o iní cio ime -
di a to das obras de re po ten ci a li za ção das Usi nas Tér -
mi cas de Cam pos, São Gon ça lo e San ta Cruz, no
Esta do do Rio de Ja ne i ro. Nada mais ha ven do a tra -
tar, o Se nhor Pre si den te agra de ce a pre sen ça de to -
dos e de cla ra en cer ra da a re u nião, às vin te ho ras e
qua ren ta mi nu tos, eu Fran cis co Na u ri des Bar ros, Se -
cre tá rio da Co mis são, la vrei a pre sen te ata que, após
lida e apro va da, será as si na da pelo Se nhor Pre si den -
te e irá à pu bli ca ção, jun ta men te com acom pa nha -
men to ta qui grá fi co, que faz par te in te gran te da pre -
sen te ata.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Cam bra ia) – Ha -
ven do nú me ro le gal de cla ro aber ta a 6ª re u nião da
Co mis são Espe ci al Mis ta, cri a da atra vés do Re que ri -
men to nº 73, de 2001, do Con gres so Na ci o nal, e no -
me io Re la tor ad hoc o De pu ta do Sa la ti el Car va lho.
Escla re ço que a pre sen te re u nião é de ca rá ter ad mi -
nis tra ti vo e des ti na-se à apre ci a ção e vo ta ção de re -
que ri men tos. 

Con for me a pa u ta dis tri bu í da, ha ve ria tam bém a 
dis cus são a res pe i to da pro gra ma ção de vi si tas que
se rão re a li za das em ju lho, mas esse as sun to tem que



ser dis cu ti do, há um nú me ro pe que no de Par la men ta -
res em ple ná rio, en tão de i xa re mos para a pró xi ma re -
u nião, pro va vel men te ama nha.

Inda go aos Srs. Par la men ta res se é ne ces sá ria
a le i tu ra da Ata da re u nião an te ri or, re a li za da no dia
19 do cor ren te mês.

O SR. FERNANDO FERRO – Sr. Pre si den te,
so li ci to a dis pen sa, pelo pré vio co nhe ci men to da
mes ma. 

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Cam bra ia) – Por
so li ci ta ção do De pu ta do Fer nan do Fer ro, está dis pen -
sa da a le i tu ra da Ata da re u nião an te ri or.

Em vo ta ção a Ata da re u nião an te ri or.

Os Srs. Par la men ta res que es ti ve rem de acor do
per ma ne çam sen ta dos. (Pa u sa)

Está apro va da a Ata da re u nião an te ri or. 
Inda go à Se cre ta ria se exis tem ex pe di en tes re -

ce bi dos a se rem li dos. (Pa u sa) 
Não exis tem, sal vo os re que ri men tos apre sen -

ta dos à Co mis são. 
Há vá ri os re que ri men tos, cuja ma i o ria, qua se a

to ta li da de, se re fe re ao con vi te de au to ri da des, de es -
tu di o sos, do Go ver no, para o com pa re ci men to a esta
Co mis são em au diên cia pú bli ca. 

Vou co lo car em vo ta ção os re que ri men tos em
blo co.

A al gum Par la men tar que que i ra en ca mi nhar a
vo ta ção, prin ci pal men te o au tor, será con ce di da a pa -
la vra. Após a le i tu ra de al gum re que ri men to, se al gum 
De pu ta do qui ser pro por sua vo ta ção em se pa ra do, e
não em blo co, tam bém po de re mos dis cu tir. 

O pri me i ro re que ri men to é de au to ria dos De pu -
ta dos Fer nan do Fer ro e Lu ci a no Zica, re que ren do
que se jam con vi da das a de ba ter nes ta Co mis são as
re pre sen ta ções da Con fe de ra ção dos Tra ba lha do res
na Agri cul tu ra, da For ça Sin di cal e da CUT, para re fle -
tir so bre os im pac tos do ra ci o na men to, so bre o em -
pre go e as con di ções de tra ba lho no País. 

Vou ler to dos os re que ri men tos e de po is fa rei a
in da ga ção aos Srs. De pu ta dos. 

Ou tro re que ri men to é dos De pu ta dos Sa la ti el
Car va lho e Fer nan do Ga be i ra, que so li ci tam seja ou -
vi do o Sr. Luiz Otá vio Co blitz, Pro fes sor da Esco la Po -
li téc ni ca de Enge nha ria de Per nam bu co acer ca da
cri se de ener gia que as so la o País. 

O ter ce i ro re que ri men to é do De pu ta do Sa la ti el
Car va lho, que so li ci ta se jam con vo ca dos o Sr. Gil mar
Fer re i ra Men des, Advo ga do Ge ral da União, o Sr.
Eve rar do de Alme i da Ma ci el, Se cre tá rio da Re ce i ta
Fe de ral, o Sr. Cláu dio Ávi la da Sil va, Pre si den te da Ele -

tro brás, e o Sr. José Má rio Mi ran da Abdo, Di re tor Ge ral
da Ane el, para com pa re ce rem a esta Co mis são a fim
de pres ta rem es cla re ci men tos, no âm bi to das res pec ti -
vas Pas tas, so bre a cri se de ener gia elé tri ca. Con vo ca -
ção para se rem ou vi dos em au diên cia pú bli ca.

Re que ri men to do De pu ta do Cle men ti no Co e lho, 
que so li ci ta se jam con vi da dos para au diên cia pú bli ca
os Srs. Se cre tá rio de Re cur sos Hí dri cos do Mi nis té rio
do Meio Ambi en te e o Di re tor-Pre si den te da Agên cia
Na ci o nal de Águas, com a fi na li da de de dis cu tir as ca -
u sas da cri se de abas te ci men to de ener gia no País,
pro por al ter na ti vas ao seu equa ci o na men to, bem
como de ba ter o mul ti u so das águas e ges tão dos re -
cur sos hí dri cos da Ba cia do Rio São Fran cis co no
con tex to do semi-ári do nor des ti no.

Re que ri men to do De pu ta do Fer nan do Ga be i ra,
re que ren do re a li za ção de au diên cia pú bli ca com o Sr.
José Gu i lher me Alme i da dos Reis, Eco no mis ta, che fe 
da Asses so ria Eco nô mi ca do Mi nis té rio do Pla ne ja -
men to, Orça men to e Ges tão e Mem bro da Câ ma ra de 
Ges tão da Cri se de Ener gia Elé tri ca.

Re que ri men to do De pu ta do Fer nan do Ga be i ra.
Re quer a re a li za ção de au diên cia pú bli ca com re pre -
sen tan te da Câ ma ra de Ges tão da Cri se de Ener gia
para ex pli car o Ane xo V dos con tra tos de ven da de
ener gia elé tri ca en tre as em pre sas ge ra do ras e as
dis tri bu i do ras.

Re que ri men to do De pu ta do Fer nan do Fer ro.
Re quer se jam con vi da dos os Srs. Pre si den tes da
Ane el, da Ele tro pa u lo e da Câ ma ra Esta du al do Ser -
vi ço Pú bli co do Esta do de São Pa u lo para com pa re -
cer a esta Co mis são com fim de es cla re cer as ca u sas
da pane que oca si o nou por mais de uma vez a sus -
pen são do ser vi ço de ener gia na ci da de de São Pa u -
lo, no dia 10 de ju nho de 2001, bem como as pro vi -
dên ci as to ma das de for ma a evi tar in ter rup ções não
pro gra ma das.

Re que ri men to do De pu ta do Cle men ti no Co e lho. 
So li ci ta que se jam con vi da dos os Srs. Fer nan do
Arron te Vig ne gas, Pre si den te da Com pa nhia Ener gé -
ti ca de Per nam bu co, Mi chel Ga il lard, Pre si den te da
Light, José Igná cio Lá za ro, Di re tor-Pre si den te da
Com pa nhia de Ele tri ci da de do Esta do da Ba hia, Pe -
dro Ne bre da Pe res, Pre si den te da Com pa nhia Ener -
gé ti ca do Rio Gran de do Nor te, e Fer nan do No ro nha
Leal, Pre si den te da Espí ri to San to Cen tra is Elé tri cas,
a fim de pres ta rem es cla re ci men tos, em au diên cia
pú bli ca nes ta Co mis são, so bre qua is fo ram os in ves ti -
men tos fe i tos pe las dis tri bu i do ras para ener gia elé tri -
ca e de quan to fo ram os va lo res dos lu cros e di vi den -
dos emi ti dos para o ex te ri or.



Re que ri men to do De pu ta do Cle men ti no Co e lho. 
So li ci ta se jam con vi da dos os Srs. Ro ber to Pe re i ra de
Ara ú jo, Di re tor do Ilu mi na, José Má rio Mi ran da Abdo,
Di re tor da Ane el, e Edu ar do José Ber ni ne, Pre si den te 
do Co mi tê Exe cu ti vo do MAE, a fim de dis cu tir a con -
ve niên cia do MAE em ope rar den tro des sa anor ma li -
da de de ofer ta de de man da de ener gia elé tri ca no
País.

Re que ri men to en ca be ça do pelo De pu ta do Vi -
val do Bar bo sa. Re quer que se jam re qui si ta dos para
os tra ba lhos des ta Co mis são os con tra tos e to dos os
seus ane xos ce le bra dos en tre o Go ver no bra si le i ro,
atra vés da Ane el, da Ele tro brás, Fur nas, Chesf, Ita i pu
e Ele tro nor te, e as em pre sas dis tri bu i do ras de ener -
gia elé tri ca, en vol ven do con ces sões e ven da de ener -
gia elé tri ca e ou tras dis po si ções.

Re que ri men to dos De pu ta dos Sa la ti el Car va lho 
e Fer nan do Ga be i ra. Re que rem, nos ter mos re gi men -
ta is, seja in di ca da à Câ ma ra de Ges tão da Cri se de
Ener gia Elé tri ca a ado ção da se guin te pro vi dên cia
como ato de ges tão na área de con ces são das Cen -
tra is Elé tri cas de Fur nas. É a for ma li za ção da pro pos -
ta apre sen ta da pelo De pu ta do Sa la ti el Car va lho na
úl ti ma re u nião des ta Co mis são. A pro vi dên cia: o iní cio 
ime di a to das obras de re po ten ci a li za ção das usi nas
tér mi cas de Cam pos, São Gon ça lo e San ta Cruz, no
Esta do do Rio de Ja ne i ro.

Esses são os re que ri men tos que sub me te re -
mos à vo ta ção da Co mis são.

Inda go aos au to res dos re que ri men tos se de se -
jam en ca mi nhar a vo ta ção das suas pre po si ções.

O SR. FERNANDO FERRO – Sr. Pre si den te,
não se ria pro pri a men te um en ca mi nha men to de vo ta -
ção, mas, pela pro xi mi da de do re ces so, por co mo di -
da de e pelo gran de nú me ro de pes so as con vi da das,
em di ver sos re que ri men tos e por as sun tos di ver sos,
por vá ri os mo ti vos ou mo ti vos di fe ren ci a dos, a par ti ci -
pa rem des sas au diên ci as, su gi ro que, quan do da
con vo ca ção das pes so as cu jos re que ri men tos fo ram
apro va dos, tais con vi da dos vi es sem já para tra tar dos 
as sun tos pe los qua is es tão sen do con vo ca dos. Caso
con trá rio, es ta re mos re a li zan do vá ri as au diên ci as
com as mes mas pes so as. 

Cre io que se po de ria, tal vez, fa zer uma au diên -
cia que con tem plas se... Por exem plo: José Má rio
Abdo está sen do con vo ca do, sal vo en ga no, para duas 
ou três ini ci a ti vas.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Cam bra ia) – O
Pre si den te da ANA está sen do re con vo ca do.

Em uma de nos sas re u niões fi cou acer ta do que
o Re la tor fa ria essa con so li da ção, para evi tar re pe ti -
ção das con vo ca ções.

O SR. CLEMENTINO COELHO – Peço a pa la -
vra pela or dem, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Cam bra ia) –
Com a pa la vra o De pu ta do Cle men ti no Co e lho.

O SR. CLEMENTINO COELHO – O Pre si den te
da ANA está sen do re con vo ca do por que o re que ri -
men to que apre sen ta mos con vo can do o Sr. Djel son
Kel ner foi apre sen ta do há mais de duas se ma nas. É
que es ta mos vo tan do so men te ago ra. Na que le mo -
men to em que apre sen ta mos, não ha via qual quer re -
que ri men to con vo can do-o para dar ex pli ca ções.

Pen so que ele já deu as ex pli ca ções, mas te nho
im pres são de que a ques tão da cri se ener gé ti ca no
Nor des te está se agra van do. O Pre si den te on tem re u -
niu os go ver na do res para di zer que no Nor des te a
ques tão é mais do que crí ti ca, é de guer ra, e deu vá ri -
as ex pli ca ções. Sua Exce lên cia está pe din do mais mil 
me ga watts, e não en ten di se são os me ga watts que
Sua Exce lên cia não pode ti rar, no se gun do se mes tre,
do alu mí nio por que não quer e te mos que fa bri car mil, 
ou se são mil me ga watts adi ci o na is a es ses que pre ci -
sam vir da Re gião Nor te. Para po de rem vir de lá, é
pre ci so cor tar mais do que 25% nas ele tro in ten si vas
de alu mí nio do Nor te.

Assim sen do, pen so que a ques tão da ener gia
está mais gra ve no Nor des te do que no Su des te, mu i -
to mais gra ves as se qüe las, as con se qüên ci as, en tão
pre ci sa mos en fo car um pou co a ques tão da ges tão.
Nes se sen ti do, pen so im por tan te, mes mo o Pre si den -
te da ANA ter vin do aqui, o Dr. Gar ri do, Se cre tá -
rio-Ge ral de Re cur sos Hí dri cos, es tar pre sen te.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Cam bra ia) – Está 
no re que ri men to.

O SR. CLEMENTINO COELHO – Sim.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Cam bra ia) –

Será fe i ta essa con vo ca ção.

O SR. CLEMENTINO COELHO – Pen so que a
su ges tão do De pu ta do Fer nan do Fer ro é mu i to opor -
tu na e acho até que a re la to ria, ou vin do al guns De pu -
ta dos, po de ria pri o ri zar. 

Enten do que a ques tão do MAE hoje é uma das
mais im por tan tes. O ci da dão de uma fa ve la do Re ci fe
vai eco no mi zar ener gia que vai ser ven di da pela hi -
ber dó lar a R$700. Isso sig ni fi ca di zer que a po pu la ção 
vai es tar eco no mi zan do ener gia, fa zen do um gran de
sa cri fí cio numa vida já so fri da para o es pa nhol ven der 
a eco no mia que ela fez por R$700.



A Ane el fez uma in ter ven ção, re co men dou o
can ce la men to do con tra to. E há al guns pu ris tas, uns
fun da men ta lis tas de mer ca do de fen den do que o con -
tra to é sa gra do. Mas esse con tra to pode ter um ví cio
de ori gem. Está nos jor na is de hoje que toda essa pa -
ra fer ná lia, todo esse de sas tre ener gé ti co tem como
fun da men to a con tra ta ção – dis so o De pu ta do Fer -
nan do Fer ro já fa la va há mu i to tem po – de uma em -
pre sa in gle sa que de re cur sos hí dri cos não en ten de
nada. Toda a ex pe riên cia dela é em tér mi cas, car vão
e si mi la res. Qu i se ram in ven tar um mo de lo sem qual -
quer co nhe ci men to de ca u sa. 

Ou tro pon to im por tan te – já que a Câ ma ra não
toma po si ção, pre ci sa mos fazê-lo – é que exis tem
mais de trin ta pro je tos no Se na do e na Câ ma ra Fe de -
ral, tra mi tan do há mais de dois ou três anos, so li ci tan -
do a sus pen são da pri va ti za ção das hi dre lé tri cas bra -
si le i ras Chesf, Fur nas e Tu cu ruí. Está com pro va do
que não dá para pri va ti zar es sas ge ra do ras e te mos
que ter co ra gem para sus pen der o pro ces so de pri va -
ti za ção. O mo de lo ado ta do é er ra do, as pre mis sas
são er ra das e te mos que sus pen der es sas pri va ti za -
ções, até para dar um sen ti do de que se as su miu a
res pon sa bi li da de, de que se está cons tru in do um
novo mo de lo que vai nos li vrar des se de sas tre. 

Por essa ra zão ava lio ser im por tan te fa zer mos
essa con ci li a ção, mas va mos pri o ri zar o que é im por -
tan te. A pri va ti za ção das ener gé ti cas tem que ser sus -
pen sa ime di a ta men te, até para si na li zar ao mer ca do
que que re mos o ca pi tal pri va do na ter me lé tri ca, na
eó li ca, na com ple men ta ri da de do sis te ma, na ex pan -
são. Aca bou isso aqui. 

Co me çam a ser fa bri ca das re por ta gens de jor -
nal di zen do que es tão indo em bo ra. Estão indo em bo -
ra por quê? Qu e ri am com prar de gra ça, que ri am re ce -
ber um pa tri mô nio que era in de vi do. Não po de mos
con cor dar com isso.

Então, a po si ção se ria: tem que sus pen der. Têm
que ser sus pen sas Tu cu ruí, Chesf e Fur nas. Não se
fala mais nis so. Va mos de fi nir. A em pre sa está fa lan do 
que é dia 25 ou 26 que vol ta a ope rar. Quer di zer, na
me di da em que es ta mos con cla man do toda a po pu la -
ção para eco no mi zar, a eco no mia vai ser tra fi ca da em 
um mer ca do de tra fi can tes de ener gia.

E a ques tão no Nor des te é gra ve. É gra ve e está
fal tan do de ci são de Go ver no. O Go ver no tem que di -
zer, es cla re cer: es ses mil adi ci o na is são os mil que o
Go ver no está re ce o so de so li ci tar ao COA, à Bil li ton –
e quer que in ven te mos uma ma ne i ra de pro du zir mil
–, ou são mil adi ci o na is a es ses que ele já vai nos as -
se gu rar?

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Cam bra ia) – Um
re gis tro que faço é que al guns re que ri men tos se re fe -
rem a “con vo ca ção”. To dos os re que ri men tos são de
con vi te, até por que não há ne nhum a res pe i to da pre -
sen ça de Mi nis tro de Esta do na Co mis são. Então, em
to dos, onde está “con vo ca do”, leia-se “con vi da do”.

O SR. SALATIEL CARVALHO – Sr. Pre si den te,
eu que ria fa lar, mais como au tor do re que ri men to, en -
dos san do as pa la vras e tam bém re fle tin do, me di tan -
do um pou co so bre o que co lo cou o De pu ta do Cle -
men ti no. E foi o que eu pro pus, De pu ta do Cle men ti no, 
em uma das nos sas úl ti mas re u niões: que ti vés se mos 
uma di nâ mi ca ma i or aqui na co mis são, por que esta
co mis são não foi cri a da ape nas para que hou ves se
um des fi le de pa les tras e de ex po si ções para que, da -
qui a dois, três me ses, ve nha mos a fa zer al gu mas su -
ges tões.

Ora, es ta mos no olho do fu ra cão da cri se. Então
o re que ri men to que apre sen to, in clu si ve hoje, é já
uma in di ca ção des ta Co mis são, que con si de ro da
mais alta im por tân cia, aci ma, in clu si ve, da Câ ma ra de 
Ges tão, por que a Câ ma ra de Ges tão é uma co mis são 
de exe cu ção do Po der Exe cu ti vo, e nós re pre sen ta -
mos a so ci e da de bra si le i ra. Então, con si de ro que esta 
Co mis são está aci ma da Câ ma ra de Ges tão. Ou a
Câ ma ra de Ges tão aca ta o que esta Co mis são de ter -
mi nar ou ela vai ter que pro var para esta Co mis são
por que não aca ta.

Então, por exem plo, es tou apre sen tan do o re -
que ri men to so li ci tan do a ime di a ta re a li za ção da re po -
ten ci a li za ção de três tér mi cas na área de Fur nas:
Cam pos, São Gon ça lo e San ta Cruz. Por quê? Ora, a
re po ten ci a li za ção des sas três usi nas tér mi cas e o su -
pri men to a gás re pre sen tam uma in je ção, na rede do
Su des te, de apro xi ma da men te 1.000 me ga watts. E
se co me ça a que rer res sus ci tar Angra III, que, além
de to dos os pro ble mas am bi en ta is que pode ca u sar,
vai pro du zir mais ou me nos isso, gas tan do mu i to mais 
– o do bro – do que a re po ten ci a li za ção. E me pa re ce
que há um cer to in te res se em não se agi li zar essa re -
po ten ci a li za ção fe i ta com gás, para que se te nha dis -
cur so de re to mar Angra III, que é uma obra, in clu si ve,
já li ci ta da e com em pre i te i ro de fi ni do.

Então o meu re que ri men to e as co lo ca ções que
V. Exª fez su gi ro que se for ma li zem, tam bém, por es -
cri to, para que pos sa mos pro por co i sas ime di a tas,
por que, se a Câ ma ra de Ges tão re je i tar esse meu ar -
gu men to, vou pe dir ao Tri bu nal de Con tas que faça
uma aná li se: o que é mais in te res san te para o Bra sil?
Re to mar Angra III ou re po ten ci a li zar es sas três usi -
nas? Vão ter que nos pro var.



O SR. CLEMENTINO COELHO – De pu ta do,
acre di to que a for ma li za ção tem que ser fe i ta até pela
Co mis são Mis ta, por que ela vai ter mu i to mais for ça
do que um...

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Cam bra ia)  –
Pode par tir de uma pro po si ção de um mem bro, um
De pu ta do, um Se na dor.

O SR. CLEMENTINO COELHO – Sr. Pre si den -
te, sei que pode par tir, mas es ta mos aqui dis cu tin do
em con jun to. Acre di to que a Co mis são é para isso.
Uma co i sa é che gar lá um re que ri men to de um De pu -
ta do de Opo si ção – e sa be mos como esse pes so al
tra ta a Opo si ção – que vai re ce ber aque la con si de ra -
ção que já co nhe ce mos; ou tra co i sa é che gar um do -
cu men to for mal da Co mis são, as si na do por to dos os
Par la men ta res, pelo Pre si den te e pelo Re la tor. Tem
mu i to mais peso. Inclu si ve, ela foi cons ti tu í da para
isso.

O SR. SALATIEL CARVALHO  – De pu ta do Cle -
men ti no, in clu si ve, a mi nha es pe ran ça é que o meu
re que ri men to não seja um ins tru men to in di vi du al.
Estou pro pon do à Co mis são.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Cam bra ia) – No
mo men to em que o re que ri men to de in di ca ção é
apro va do pela Co mis são, pas sa a ser um do cu men to
da Co mis são.

O SR. CLEMENTINO COELHO – Sr. Pre si den -
te, con cor do. Cre io que essa dis cus são nos sa a Pre si -
dên cia, a re la to ria pode pro por, di zen do: “Esta mos
en ca mi nhan do aqui um re que ri men to ba se a do nas
dis cus sões”.

V. Exª co lo cou o se guin te: con vi te ou con vo ca -
ção. Te nho a im pres são de que todo esse pes so al que 
fa lei, das dis tri bu i do ras, eles têm que es tar é con vo -
ca dos. Por quê? Por que eles as su mi ram um ati vo que
era pú bli co.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Cam bra ia) –
Mas, re gi men tal men te, não po de mos con vo car.

O SR. CLEMENTINO COELHO – Sim, mas te -
mos que ver. Eles as su mi ram um ati vo que era pú bli -
co, as su mi ram um com pro mis so, e mu i tos não cum -
pri ram nada de uni ver sa li za ção de ser vi ço, dis so ou
da qui lo, e esse aí é o mais im por tan te, para sa ber
quan to in ves ti ram e quan to man da ram lá para fora.
Va mos fi car sur pre sos na hora em que ver mos esse
ba lan ço do que foi in ves ti do aqui nes se cur to es pa ço
de tem po e quan to foi em bo ra de lu cros, di vi den dos e
re mes sa de ju ros por con ta des sas ope ra ções.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Cam bra ia) –
Como o re que ri men to do De pu ta do Sa la ti el Car va lho

e do De pu ta do Fer nan do Ga be i ra se tra ta de uma
pro po si ção, so li ci to ao De pu ta do Sa la ti el Car va lho
que faça por es cri to a jus ti fi ca ção para fun da men tar a
pro pos ta de V. Exª.

Com a pa la vra, o De pu ta do Fer nan do Fer ro.

O SR. FERNANDO FERRO  – Essa in for ma ção
que o re que ri men to so li ci ta, do en vio de re cur sos des -
sas em pre sas pri va ti za das, te nho a im pres são de que 
de ve ria, tal vez, ser di ri gi do ao Ban co Cen tral – não
sei se é o ca nal – ou ao Mi nis té rio que tem con tro le
dis so in clu si ve, por que se se so li ci tar essa in for ma -
ção à em pre sa não sei qual é ...

O SR. CLEMENTINO COELHO – Cre io até que
po de mos cru zar de po is a in for ma ção que vier do
Ban co Cen tral.

O SR. FERNANDO FERRO – Por que essa in -
for ma ção ofi ci al é a in for ma ção do Ban co Cen tral.
Gos ta ria de só aler tar para esse pro ble ma.

Sr. Pre si den te, há uma ou tra ques tão, que não é
um re que ri men to, mas que ria so li ci tar que V. Exª ofi ci -
as se à Com pa nhia Hi dre lé tri ca de São Fran cis co um
pe di do de in for ma ção cons tan te do se guin te teor:
qual é o im pac to na po pu la ção ri be i ri nha, à ju san te de 
So bra di nho, da re du ção da va zão a par tir de meia no i -
te de hoje para no ve cen tos me tros cú bi cos por se -
gun do?

Sou be que a Chesf co me çou a fa zer uma ex pe -
riên cia e sig ni fi ca, pra ti ca men te, uma res tri ção de
car ga cres cen te, no ve cen tos me tros cú bi cos por se -
gun do a par tir de So bra di nho, da das as res tri ções,
que é uma ma ne i ra de sa ber até quan do o pa ci en te
agüen ta o tra ta men to, e é uma ex pe ri men ta ção. 

Isso terá im pac to nos pro je tos de ir ri ga ção e no
abas te ci men to d’água de al gu mas ci da des na que le
tre cho. A par tir de Pa u lo Afon so, a va zão está em mil
me tros cú bi cos por se gun do.

Eles es tão fa zen do isso sob for ma de ex pe riên -
cia. É uma ex pe ri men ta ção que está sen do fe i ta uni -
for mi za da men te, e uma ex pe ri men ta ção des sa pode
ter, re al men te, con se qüên ci as sé ri as para a po pu la -
ção.

Assim, de ve mos pe dir o re la tó rio de les so bre
essa ex pe ri men ta ção, por que se não vão fi car fa zen -
do la bo ra tó rio em cima da po pu la ção. Te nho que re -
co nhe cer que é um pro ce di men to téc ni co de al guém
que está es tu dan do o agra va men to da si tu a ção, mas
é evi den te que não se pode fi car mi nis tran do cer to
tipo de me di ca men to para com ba ter a do en ça, por -
que o pa ci en te pode mor rer ou pode agra var-lhe a si -
tu a ção.



É uma pre o cu pa ção no sen ti do de que a Co mis -
são acom pa nhe es sas ex pe ri men ta ções. Não que ro
aqui co lo car dú vi das so bre a ope ra ção que a Chesf
está fa zen do, mas, de al gu ma ma ne i ra, que a po pu la -
ção sa i ba que es sas me di das es tão sen do to ma das.
Isso cai para no ve cen tos, pode cair para oi to cen tos.
Até onde vai isso? Terá con se qüên ci as para a po pu la -
ção em ge ral.

Po de ria ser um ofí cio so li ci tan do, para não ter
ne ces si da de de fa zer um re que ri men to. O Pre si den te
da Co mis são en ca mi nha ria um ofí cio pe din do o re la -
tó rio des sa ex pe ri men ta ção que a Chesf faz a par tir
de meia no i te de hoje. Isso é uma ação, como dis se,
que visa es tu dar os im pac tos da gra da ti va re du ção da 
va zão so bre a ge ra ção de ener gia e so bre as ati vi da -
des de pen den tes das águas do Rio São Fran cis co.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Cam bra ia) – So -
bre cap ta ção.

O SR. FERNANDO FERRO – So bre cap ta ção,
se den ta ção e pro je tos de ir ri ga ção que se rão fa tal -
men te afe ta dos por essa ini ci a ti va.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Cam bra ia) – Não
ha ven do mais ne nhu ma ma ni fes ta ção ou en ca mi nha -
men to de vo ta ção, em vo ta ção os re que ri men tos em
gru po. 

As Srªs e os Srs. Par la men ta res que es ti ve rem
de acor do per ma ne çam sen ta dos. (Pa u sa)

Apro va dos os re que ri men tos.

Che ga à Mesa mais um re que ri men to do De pu -
ta do Fer nan do Fer ro, que re quer a re a li za ção de au -
diên cia pú bli ca, con vi dan do a pres tar es cla re ci men -
tos a esta Co mis são re pre sen tan tes do INPE e do
Insti tu to Na ci o nal de Me te re o lo gia, para apre sen tar
ele men tos so bre as re giões cli má ti cas, re gi mes de
chu va nas di ver sas re giões do País e in for ma ções a
res pe i to do ra ci o na men to de ener gia elé tri ca.

Em vo ta ção o re que ri men to.
Os Srs. Par la men ta res que o apro vam per ma ne -

çam sen ta dos. (Pa u sa)
Apro va do.
Algum par la men tar de se ja fa zer uso da pa la -

vra? (Pa u sa)

Assim, cum pri mos a pa u ta. Vo ta mos os re que ri -
men tos, a pro po si ção apre sen ta da, e a dis cus são
quan to à pro gra ma ção de vi si tas de mem bros da Co -
mis são fi ca rá para a pró xi ma re u nião.

Com a pa la vra a De pu ta da Rose de Fre i tas.
A SRA. ROSE DE FREITAS – Sr. Pre si den te,

ob vi a men te V. Exª está, como to dos nós, acom pa -
nhan do uma tra mi ta ção ex tre ma men te im por tan te

para o País, para o Con gres so Na ci o nal e para o Go -
ver no em si que acon te ce nes ta Casa. Em fun ção dis -
so, to dos nos sos par la men ta res es tão en vol vi dos
com as dis cus sões que es tão ocor ren do no ple ná rio
des ta Casa. 

Apre sen ta rei dois re que ri men tos a esta Co mis -
são: o pri me i ro é para que re u niões de uma Co mis são 
tão im por tan te como esta não acon te çam no mes mo
ho rá rio das ses sões de quar ta-fe i ra, por que sa be mos 
que pa u ta com pro me te a ati vi da de de to dos os par la -
men ta res.

Se gun do, gos ta ria de re gis trar que V. Exª, que
per ten ce ao meu Par ti do, sen do um Pre si den te que
ad mi ro, on tem, ao re to mar a cha ma da dos ins cri tos,
não me con ce deu a pa la vra, em bo ra eu es ti ves se ins -
cri ta logo após o De pu ta do Ha rol do Lima. Na con di -
ção de Vice-Lí der do Go ver no no Con gres so Na ci o -
nal, que ro ob ser var que esta Co mis são tem de pres -
tar ser vi ços re le van tes no to can te à dis cus são des ta
cri se pela qual pas sa o País, as sim como têm con tri -
bu í do os de ma is par la men ta res aqui pre sen tes.

Os re que ri men tos en ca mi nha dos à Pre si dên cia
des ses tra ba lhos es tão obe de cen do a uma ca rac te -
rís ti ca que me pre o cu pa. To dos re que ri men tos me re -
cem aten ção no mo men to da vo ta ção e, como é de
pra xe, não será di fe ren te aqui. Mas co lo car em vo ta -
ção re que ri men tos tão im por tan tes para o an da men to 
dos tra ba lhos com ple ná rio tão va zio, ava lio que atra -
pa lha os nos sos tra ba lhos. Des cul pe-me a sin ce ri da -
de, mas sou Par la men tar, como to dos o são, e cor ro
da qui e dali para aten der os tra ba lhos que esta Casa
exi ge, para dar a de vi da aten ção por que pri ma o
exer cí cio da fun ção. A vo ta ção em blo co, in clu si ve de
re que ri men tos de pes so as para par ti ci pa rem de de -
ba tes nes ta Co mis são na ver da de não con tri bui efe ti -
va men te para o bom an da men to dos tra ba lhos. Faço
essa ob ser va ção e so li ci to a mu dan ça dos ho rá ri os
das re u niões.

Ontem, ti ve mos a ex pe riên cia de au diên ci as em 
que es ti ve ram pre sen tes pes so as ex tre ma men te im -
por tan tes para o de ba te, as qua is de ram con tri bu i -
ções efe ti vas aos nos sos tra ba lhos e à po lí ti ca da cri -
se ener gé ti ca, no en tan to, ti ve mos de fa zer ro dí zio
para vo ta ção, o que é im pra ti cá vel pela im por tân cia
que esta Co mis são tem. 

Não sei se V. Exª co lo cou em vo ta ção em blo co
to dos os re que ri men tos que es tão so bre a mesa. Se o 
fez, que ro pe dir ve ri fi ca ção de quo rum des ta re u nião, 
por que isso não é pos sí vel



O SR. PRESIDENTE (Anto nio Cam bra ia) – Qu -
an to à ve ri fi ca ção de quo rum, os re que ri men tos já fo -
ram apro va dos.

V. Exª tem ra zão quan do diz que a co in ci dên cia
da re u nião da Co mis são com a Ordem do Dia do Se -
na do Fe de ral ou a Câ ma ra dos De pu ta dos pre ju di ca
os tra ba lhos da Co mis são. Fi ze mos re u nião ad mi nis -
tra ti va para ten tar ela bo rar um ca len dá rio de re u niões 
para esta Co mis são, mas to dos os ho rá ri os da ter -
ça-fe i ra e da quar ta-fe i ra são com pro me ti dos. Na
quin ta-fe i ra pela ma nhã, às ve zes, há ses são com
Ordem do Dia na Câ ma ra dos De pu ta dos, as sim, fi ca -
mos sem op ção.

A SRA. ROSE DE FREITAS – Sr. Pre si den te, V.
Exª sabe o ho rá rio em que a ses são da Câ ma ra co -
me ça efe ti va men te.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Cam bra ia) – V.
Exª su ge re que as re u niões da Co mis são acon te çam
em que ho rá rio e em que dia?

A SRA. ROSE DE FREITAS – Su gi ro que es tas
re u niões acon te çam na ter ça-fe i ra, no pe río do da tar -
de, por que to dos os par la men ta res es tão na Casa.
Ou, efe ti va men te, na ter ça-fe i ra, pela ma nhã, quan do
mu i tos par la men ta res des ta Co mis são es ta rão na
Casa, ou en tão na quar ta-fe i ra mais cedo. Não pode
ser nes se ho rá rio, por que es ta re mos em ple na
Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Cam bra ia) – Se -
gun do o ca len dá rio que fi cou es ta be le ci do, ha ve rá
duas re u niões na se ma na: uma na ter ça-fe i ra, às de -
zes se is ho ras e trin ta mi nu tos, quan do es ta rá ter mi -
nan do a Ordem do Dia do Se na do, co me çan do, no
en tan to, a da Câ ma ra dos De pu ta dos. Já há um cho -
que que deve ser ad mi nis tra do. A ou tra re u nião será
re a li za da na quin ta-fe i ra pela ma nhã. A re u nião da
quar ta-fe i ra será ex tra or di ná ria. Já foi mar ca da uma
re u nião à no i te para que ocor ra de po is da Ordem do
Dia das Ca sas le gis la ti vas.

A SRA. ROSE DE FREITAS – So men te no Se -
na do. Esta re mos em ple na vo ta ção na Câ ma ra dos
De pu ta dos.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Cam bra ia) –
Exis te uma re so lu ção da Câ ma ra es ta be le cen do que
a Ordem do Dia ter mi na às de zo i to ho ras – se ria por
pror ro ga ção. V. Exª tem toda a ra zão, mas es ta mos
ten tan do en con trar bre chas nos ho rá ri os para que a
Co mis são fun ci o ne, se não ela não fun ci o na rá.

Com re la ção aos re que ri men tos, eles fo ram co -
lo ca dos em blo co por que se tra ta de con vi tes a pes -
so as, au to ri da des e es tu di o sos. Não há ma i o res im -
pli ca ções, pelo me nos a cri té rio des ta Pre si dên cia.

Evi den te men te, se hou ves se um re que ri men to com
uma com pli ca ção que eu jul gas se ma i or, se ria vo ta do 
se pa ra da men te.

Há ain da ou tro as pec to. Dis se que co lo ca ria os
re que ri men tos em blo co, e os Srs. De pu ta dos que de -
se jas sem vo ta ção em se pa ra do de re que ri men tos po -
de ri am so li ci tar que se ri am aten di dos. Então hou ve
essa res sal va da vo ta ção em se pa ra do de re que ri -
men tos que os De pu ta dos jul gas sem por bem pro por.

A SRA. ROSE DE FREITAS – Sr. Pre si den te,
não te nho co nhe ci men to de to dos os re que ri men tos.
V. Exª sabe que a Casa, hoje, pas sa por uma dis cus -
são im por tan te do pro je to das me di das pro vi só ri as e
to dos os Lí de res es ta vam en vol vi dos nes se acor do.
Gos ta ria de co nhe cer os ci ta dos re que ri men tos e de
pe dir vo ta ção em se pa ra do de to dos, por que que ro
con vo car ra ci o nal men te o pro je to des ta Co mis são.
Não que ro ser mais re a lis ta. Já con clu i rei o meu pen -
sa men to e não que ro atra pa lhar.

Te nho vin do para esta Co mis são, sem pre me
ins cre vo para fa lar e, ra ci o nal men te, te nho ti ra do a
ins cri ção no sen ti do de aju dar o bom an da men to do
tra ba lho, pas san do o meu di re i to a ou tro Par la men tar
que, por ven tu ra, já te nha res pon di do a mi nha per gun -
ta. Te nho con tri bu í do com tudo. No en tan to, res sal to
que con vi tes re pe ti dos, con fli to e con fron to de de po i -
men tos não con tri bu em para o tra ba lho des ta Co mis -
são. Não que ro pro te ger nin guém. Não co nhe ço os
re que ri men tos, mas, ago ra, es tou to man do co nhe ci -
men to de que o Pre si den te será no va men te con vo ca -
do. Fi ca re mos nes sa roda e há uma cri se nes te País.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Cam bra ia) – Em
res pos ta a V. Exª, in for mo que o Ple ná rio da Co mis -
são con ce deu au to ri da de ao Pre si den te e ao Re la tor
para fa ze rem uma tri a gem dos re que ri men tos, um es -
tu do, uma con so li da ção para que não haja essa re pe -
ti ção de con vo ca ção, mas uma ra ci o na li za ção em ter -
mos da efe ti va ção do con vi te às au to ri da des cu jos re -
que ri men tos se re fi ram à pre sen ça de las nes ta Co -
mis são.

Não há, na ver da de, nada que ve nha a com pro -
me ter, pelo con trá rio. O con vi te a es sas pes so as vem
en ri que cer os tra ba lhos da Co mis são, que pre ci sa ou -
vir, dis cu tir e de ba ter com o Go ver no, com quem seja
con tra o Go ver no, com as au to ri da des do se tor, en -
fim, esse é o tra ba lho da Co mis são. 

Agra de ço a co la bo ra ção de V. Exª, que, on tem,
abriu mão da sua ins cri ção para que ou tros Par la -
men ta res se ma ni fes tas sem, tan to é que, quan do do
seu re gres so, não lhe con ce di a pa la vra. Peço-lhe
des cul pas nes te mo men to.



A SRA. ROSE DE FREITAS – Agra de ço-lhe o
es cla re ci men to e con si de ro-me sa tis fe i ta.

O SR. CLEMENTINO COELHO – Sr. Pre si den -
te, peço a pa la vra.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Cam bra ia) –
Con ce do a pa la vra ao De pu ta do Cle men ti no Co e lho.

O SR. CLEMENTINO COELHO – Sr. Pre si den -
te, da rei uma ex pli ca ção. Pri me i ra men te, as con si de -
ra ções que, apa ren te men te, po de ri am ser pro ce den -
tes não apre sen tam am pa ro re gi men tal, por que há
quo rum nas as si na tu ras. Os re que ri men tos já fo ram
vo ta dos. Fo ram to dos dis cu ti dos um a um e de li be -
rou-se vo tar em blo co. A no bre De pu ta da che gou
atra sa da. Na pró xi ma vez, S. Exª de ve rá che gar mais
cedo para po der pe dir ve ri fi ca ção de quo rum e ten tar 
obs tru ir a vo ta ção em blo co. Essa ques tão está su pe -
ra da. 

É pre ci so ex pli car isso. To dos nós sa be mos
como fun ci o nam as Co mis sões na Casa.

A SRA. ROSE DE FREITAS – Peço li cen ça ao
De pu ta do para re ti rar-me por que te nho que vol tar.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Cam bra ia) –
Obri ga do.

O SR. CLEMENTINO COELHO – Então, se qui -
ser mos fun ci o nar de uma ma ne i ra mais re a lis ta do
que a re a li da de, fa re mos o apa gão da Co mis são.
Nes se caso, não con tri bu i re mos em nada, por que
ocor re rá au diên cia aqui quan do hou ver pos si bi li da de
de con tra di tó rio e o con fron to en tre as pes so as para
es cla re cer mos por que se er rou e quem er rou, as su -
min do a res pon sa bi li da de, e não sair pela tan gen te.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Cam bra ia) –
Obri ga do. Con ce do a pa la vra ao De pu ta do João Cal -
das.

O SR. JOÃO CALDAS – Sr. Pre si den te, a OCB
– Orga ni za ção das Co o pe ra ti vas do Bra sil – está en -
ca mi nhan do su ges tões. Já hou ve até con ta to com V.
Exª, nos so que ri do De pu ta do e Pre si den te des sa
Orga ni za ção, e as re fe ri das pro pos tas se rão ava li a -
das por esta Co mis são e pelo nos so Re la tor, De pu ta -
do Sa la ti el Car va lho. Tra ta-se de con tri bu i ção va li o sa
que dá a OCB para o País, prin ci pal men te nes te mo -
men to em que essa Orga ni za ção está mu i to bem re -
pre sen ta da e de sen vol vi da, de mons tran do pre o cu pa -
ções com o se tor pro du ti vo, que dis cu te as ques tões
com mu i ta res pon sa bi li da de. Com cer te za, ava li a re -
mos e es tu da re mos jun tos essa co la bo ra ção.

So li ci to ao Sr. Pre si den te que re ce ba essa pro -
pos ta ofi ci al men te.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Cam bra ia) – De -
pu ta do João Cal das, en ca mi nhe-a à Mesa.

Infor mo aos mem bros da Co mis são que, na pró -
xi ma ter ça-fe i ra, às de zes se is ho ras e trin ta mi nu tos,
ha ve rá au diên cia pú bli ca nes ta Co mis são com os Srs. 
Go ver na do res Ja i me Ler ner, do Pa ra ná, Ita mar Fran -
co, de Mi nas Ge ra is, Almir Ga bri el, do Pará, e Olí vio
Du tra, do Rio Gran de do Sul, con for me re que ri men to
apro va do nes ta Co mis são.

O SR. – Sr. Pre si den te, eu es ta va na Câ ma ra
dos De pu ta dos, par ti ci pan do de uma vo ta ção.

Qu an to ao nos so re que ri men to so bre co-ge ra -
ção, o en ge nhe i ro João Evan ge lis ta da Cos ta Te nó rio, 
Pre si den te da Co o pe ra ti va dos Pro du to res de
Cana-de-Açú car e Álco ol de Ala go as, um pro fis si o nal
mu i to com pe ten te no ramo, vem fa lar so bre esse as -
sun to e a ge ra ção da bi o mas sa. Per gun to ao Pre si -
den te se já foi apro va do.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Cam bra ia) – Foi
apro va do.

O SR. – Já foi de ci di da a data?
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Cam bra ia) – Não

se es ta be le ceu ain da uma data, mas es ta mos fa zen -
do essa ra ci o na li za ção para jun tar ma te ri a is iso la dos
so bre o mes mo as sun to, mes mo que não seja um só
re que ri men to. Pode tra tar-se de re que ri men to de dois 
De pu ta dos. Esta mos re u nin do a in di ca ção dos con vi -
da dos.

O SR. – Será de gran de va lia essa con vo ca ção,
por que ele tem uma gran de ex pe riên cia, vive no
ramo, já faz ener gia e co-ge ra ção. Então, fa la rá de
quão com ple xo é esse tema e da sua re le vân cia, prin -
ci pal men te para nós do Nor des te.

O SR. PRESIDENTE  (Anto nio Cam bra ia) –
Nada mais ha ven do a tra tar, agra de ço a pre sen ça de
to dos, in for mo que ama nhã, às nove ho ras e trin ta mi -
nu tos, ha ve rá re u nião com au diên cia pú bli ca, dela
par ti ci pan do os se guin tes ci en tis tas: Dr. Luís Pin guel li 
Rosa, Ildo Luís Sa u er, Ma u ri cio Ti om no Tol mas quim,
José Wal ter Ba u tis ta Vi dal e o Pro fes sor Adil son de
Oli ve i ra.

Mu i to obri ga do.
Está en cer ra da a re u nião.

(Le van ta-se a re u nião às 19h28min.)

7ª Re u nião Re a li za da em 21-6-01.

Às dez ho ras e cin co mi nu tos do dia vin te e um
do mês de ju nho do ano de dois mil e um, na sala de
re u niões nº 02 da Ala Se na dor Nilo Co e lho, sob a pre -
si dên cia do De pu ta do Antô nio Cam bra ia, e ain da com 



as pre sen ças dos Se nho res Se na do res Pa u lo, Na bor
Jú ni or, Fran ce li no Pe re i ra, Sou to, He lo í sa He le na, Pa -
u lo Hart hug, Edu ar do Su plicy, Se bas tião Ro cha e Se -
nho res De pu ta dos Fer nan do Fer ro, Jan di ra Feg ha li
Air ton Dipp, Fer nan do Ga be i ra, João Cal das, José
Car los Ale lu ia, Sa la ti el Car va lho, Vir gí lio Gu i ma rães
Cle men ti no Co e lho e Lu ci a no Zica mem bros, re u -
ne-se a Co mis são Espe ci al Mis ta cri a da atra vés do
re que ri men to nº 73, de 2001-CN, com a fi na li da de de
““Estu dar as ca u sas da cri se de abas te ci men to de 
ener gia no País, bem como pro por al ter na ti vas ao
seu equa ci o na men to”. Ha ven do nú me ro re gi men tal, 
o Se nhor Pre si den te de cla ra aber tos os tra ba lhos,
dis pen san do a le i tu ra da ata da re u nião an te ri or, que
é dada como apro va da. Infor man do que pre sen te re u -
nião des ti na va-se a ou vir as ex po si ções dos se nho res 
Pro fes so res Luiz Pin guel li Rosa da – UFRJ, Ildo Sa u -
er – USP, Ma u ri cio Tol mas quim – USP, Ba u tis ta Vi dal
– Pes qui sa dor , Adil son de Oli ve i ra – Insti tu to de Eco -
no mia da UFRJ, os ex po si to res apre sen ta ram trans -
pa rên ci as so bre cada as sun to re la ci o na do com sua
área de atu a ção e fo ram ques ti o na dos em blo co, pe -
los Se nho res Par la men ta res Jan di ra Feg ha li, Vir gi lio
Gu i ma rães, Lu ci a no Zica, Cle men ti no Co e lho, Sa la ti -
el Car va lho, José Car los Ale lu ia e Edu ar do Su plicy.
Nada mais ha ven do a tra tar, o Se nhor Pre si den te
agra de ce a pre sen ça de to dos e de cla ra en cer ra da a
re u nião, às quin ze ho ras e dez mi nu tos, eu Fran cis co
Na u ri des Bar ros, Se cre tá rio da Co mis são, la vrei a
pre sen te ata que, após lida e apro va da, será as si na da 
pelo Se nhor Pre si den te e irá à pu bli ca ção, jun ta men -
te com acom pa nha men to ta qui grá fi co, que faz par te
in te gran te da pre sen te ata.

O SR. PRESIDENTE (Antô nio Cam bra ia) – Ha -
ven do nú me ro re gi men tal, de cla ro aber ta a 7ª Re u -
nião da Co mis são Espe ci al Mis ta cri a da pelo Re que -
ri men to nº 73, de 2001, do Con gres so Na ci o nal, com
a fi na li da de de es tu dar as ca u sas da cri se de abas te -
ci men to de ener gia do País, bem como pro por al ter -
na ti vas ao seu equa ci o na men to.

A pre sen te re u nião des ti na-se a ou vir ex po si -
ções dos Srs. Dr. Luís Pin guel li Rosa, pro fes sor da
Uni ver si da de Fe de ral do Rio de Ja ne i ro; pro fes sor
Ildo Sa u er, da USP; pro fes sor Ma u rí cio Tol mas quim,
da Uni ver si da de Fe de ral do Rio de Ja ne i ro; Dr. Ba u tis -
ta Vi dal, pes qui sa dor, e Dr. Adil son de Oli ve i ra, pro -
fes sor do Insti tu to de Eco no mia da Uni ver si da de Fe -
de ral do Rio de Ja ne i ro.

Inda go aos Srs. Par la men ta res se é ne ces sá ria
a le i tu ra da Ata da re u nião an te ri or re a li za da no dia 20 
do cor ren te.

O SR. CLEMENTINO COELHO – Sr. Pre si den -
te, já que a Ata foi dis tri bu í da, pe di mos a dis pen sa da
le i tu ra.

O SR. PRESIDENTE (Antô nio Cam bra ia) – Por
su ges tão do De pu ta do Cle men ti no Co e lho, está dis -
pen sa da a le i tu ra da Ata.

Em vo ta ção.
Os Srs. Par la men ta res que a apro vam que i ram

per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa)
Apro va da.
Apro va da a Ata da re u nião an te ri or.
Inda go à Se cre ta ria se exis tem ex pe di en tes re -

ce bi dos ou ex pe di en tes a se rem li dos.
Há Ofí cio do Con sul tor-Ge ral Le gis la ti vo, Dr. Li -

ceu Te i xe i ra de Ma tos(?) ao Sr. Se na dor Pa u lo Sou to,
Re la tor des ta Co mis são. Em res pos ta ao Ofí cio an te -
ri or, in for ma ha ver de sig na do os Con sul to res Le gis la -
ti vos Már cia For tu na Be a to e Omar Alves Abud para
as ses so rar os tra ba lhos e a ela bo ra ção do re la tó rio
da Co mis são Espe ci al Mis ta des ti na da a es tu dar as
ca u sas da cri se de abas te ci men to de ener gia no País, 
bem como pro por al ter na ti vas ao seu equa ci o na men -
to, sem ca rá ter de ex clu si vi da de.

So li ci to à Se cre ta ria que faça aden trar os se -
nho res ex po si to res para to ma rem as sen to à Mesa.
(Pa u sa)

Antes de pas sar a pa la vra aos ex po si to res, pas -
so a pa la vra pela or dem ao Re la tor, Se na dor Pa u lo
Sou to.

O SR. PAULO SOUTO  – Sr. Pre si den te, Srªs. e
Srs. Se na do res, lon ge de mim fa zer qual quer tipo de
res tri ção ou qual quer co i sa que va lha em re la ção as
ex po si ções. Ape nas, como Re la tor, vou di zer uma co i -
sa que me pre o cu pa e que eu gos ta ria que tan to
quan to fos se pos sí vel nós pu dés se mos ex plo rar isso
des sa for ma. Nós te mos aqui hoje a pre sen ça de aca -
dê mi cos, al guns dos qua is já es ti ve ram pre sen tes em
ou tras Co mis sões. Eu, por exem plo te nho aqui tudo
que foi dito na Co mis são de Infra-es tru tu ra por três
aca dê mi cos que es tão aqui e que de i xa ram a sua fun -
ção mu i to cla ra. O que eu pen so que se ria uma hi pó -
te se sem, se for ma al gu ma, ser res tri ti vo é, por exem -
plo, se nós pu dés se mos – e eu sei que isto pode ser
po lê mi co – nos en vol ver mais. Qu an to à dis cus são de
res pon sa bi li da de, eu, por exem plo, que sou uma pes -
soa tida como da base do Go ver no, não te nho mais
ne nhu ma dú vi da so bre isso. Se nós con ti nu ar mos a
in sis tir mu i to nes se pon to, não vejo mu i to o que te mos 
a ga nhar com isso, por que, para mim, es sas co i sas já
es tão su fi ci en te men te es cla re ci das com re la ção às
res pon sa bi li da des. 



Então, se fos se pos sí vel nós nos ori en tar mos
mais nas co i sas de na tu re za es tru tu ral como, por
exem plo, os as pec tos po si ti vos e ne ga ti vos do mo de -
lo se to ri al es ta be le ci do, me lho ri as e aper fe i ço a men -
tos ne ces sá ri os em re la ção ao Pro je to de Lei nº
2.905, como con tra pon to a essa cri se ou para evi tar
pro ble mas fu tu ros, ou, de ou tro lado, ações de cur to
ou mé dio pra zo que po de ri am ser im ple men ta das. Por 
exem plo: par ti ci pa ção do seg men to in dus tri al na re -
du ção do con su mo – isto é uma co i sa que, nes te mo -
men to, mu i to nos in te res sa; me di das de com pen sa -
ção ou mi ti ga ção dos im pac tos so ci a is; ajus tes do
qua dro le gal e re gu la men tar do mo de lo para vi a bi li zar 
me di das de im pac to no au men to da ofer ta ou na re du -
ção de cri se; me ca nis mos de in cen ti vos ou re cur sos
para a vi a bi li za ção de al ter na ti vas de so lu ções para a
cri se. Enfim, se ria uma co i sa de na tu re za que sem de -
i xar de, ab so lu ta men te, – como eu fa lei, in clu si ve ana -
li san do as pec tos es tru tu ra is – en trar nis to, pos sa mos, 
even tu al men te, ser mos um pou co mais pro po si ti vos
de tal for ma que se dê a esta Co mis são con di ções de, 
ra pi da men te, – e an tes do seu Re la tó rio fi nal como foi
o ob je ti vo pro pos to aqui – man dar su ges tões para a
Câ ma ra se to ri al. 

So bre isso, que ro di zer que é ape nas uma su -
ges tão que faço e nin guém está ab so lu ta men te – é
evi den te – obri ga do, mas, como Re la tor, acho que,
tal vez, seja im por tan te, para que pos sa mos, an tes do
Re la tó rio fi nal, se for pos sí vel, dis cu tir mos no âm bi to
des ta Co mis são pro po si ções já à Câ ma ra de Ges tão.

O SR. LUCIANO ZICA – Sr. Pre si den te, peço a
pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Antô nio Cam bra ia) –
Con ce do a pa la vra, pela or dem, ao no bre De pu ta do
Lu ci a no Zica

O SR. LUCIANO ZICA – Sr. Pre si den te, pri me i -
ra men te, eu que ro di zer que as pre o cu pa ções do Sr.
Re la tor, o no bre Pa u lo Sou to, têm pro ce dên cia no
sen ti do de que de ve mos bus car con clu ir apro ve i tan do 
o co nhe ci men to dos nos sos aca dê mi cos para pro du -
zir mos con cre tas pro pos tas de so lu ção de como sa ir -
mos da cri se. No en tan to, eu que ro des fa zer uma dú -
vi da que fica para mim da fala do no bre Se na dor Pa u -
lo Sou to no que diz res pe i to ao de ba te que pode pa re -
cer ide o ló gi co, pode, mu i tas ve zes, pa re cer a re pe ti -
ção de ar gu men tos: o meu sen ti men to é de que, para
que pos sa mos apre sen tar pro pos tas con cre tas, mu i -
tas ve zes, mes mo que não gos te mos de ou vir, é ne -
ces sá rio en ten der de ter mi na das ações to ma das pelo
Go ver no que de ram ori gem a esta si tu a ção. 

Pode pa re cer can sa ti vo re pe ti-las, mas cre io
que a con tri bu i ção que os Srs. Expo si to res têm a ofe -
re cer é mu i to im por tan te e, mu i tas ve zes, para se rem
bem com pre en di das, é ne ces sá rio que es te jam li ga -
das à ra zão e à ori gem. Não bas ta apre sen tar uma
so lu ção teó ri ca ou uma pro pos ta des vin cu la da de um
ato que pode ter sito po si ti vo ou ne ga ti vo. Nem que ro
afir mar que to dos os atos te nham sito ne ga ti vos, mas, 
mu i tas ve zes, é ne ces sá rio se pe gar a raiz do pro ble -
ma e de sen vol vê-la para que pos sa mos ti rar uma
con clu são. Por isso, eu não gos ta ria que a Co mis são
– e sei que não é o es pí ri to da co lo ca ção do no bre Se -
na dor Pa u lo Sou to – cer ce as se a ex po si ção dos nos -
sos aca dê mi cos.

Então, é im por tan te a con tri bu i ção no sen ti do de 
des ta car a pre o cu pa ção com as con clu sões que de -
ve mos ti rar des sa sé rie de de ba tes que, te nho cer te -
za, irá ain da mu i to lon ge. 

Esta Co mis são tem mu i to tra ba lho pela fren te e
eu, in clu si ve, que ro en fa ti zar ao nos so Pre si den te a
pre o cu pa ção que te nho com o re ces so par la men tar.
Não gos ta ria que a nos sa Co mis são ti ves se o tra ta -
men to que tem tido o Con se lho Na ci o nal de Po lí ti ca
Ener gé ti ca, que não tem se re u ni do – aliás, se re u niu,
até ago ra, três ve zes – no auge da cri se, quan do ele
de ve ria es tar em as sem bléia per ma nen te. Que nós,
tal vez, re vês se mos a pos si bi li da de de tra ba lhar mos
du ran te o re ces so, es ta be le cer uma ro ti na de tra ba lho 
para esta Co mis são para que nós não per dês se mos o 
pé des se de ba te fun da men tal. 

Então, é nes se sen ti do que eu que ro en fa ti zar –
en ten di o es pí ri to da co lo ca ção do Se na dor Pa u lo
Sou to – a im por tân cia da li ber da de ple na de ma ni fes -
ta ção dos nos sos ex po si to res. Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Antô nio Cam bra ia) –
Com a pa la vra, pela or dem, o no bre De pu ta do Vir gí lio 
Gu i ma rães.

O SR. VIRGÍLIO GUIMARÃES – Obri ga do, Sr.
Pre si den te. Sigo um pou co na li nha do com pa nhe i ro
Zica. Inclu si ve, já as sis ti a di ver sas ex po si ções de es -
pe ci a lis tas nes sa área e não te ria di fi cul da de de ir di re -
to para uma par te mais con clu si va, de su ges tões; uma
par te, di ga mos, mais pros pec ti va. No en tan to, que ria
co lo car uma ou tra ques tão que tem sur gi do com mu i ta
in ten si da de. Caso se ca mi nhe para essa li nha de abor -
da gem de tó pi cos que se ri am re le van tes para a pro du -
ção de um re la tó rio, que se pu des se abor dar esse pro -
ble ma da mul ta de que ha ve ria uma pre ten sa dí vi da, a
cha ma da Cláu su la do Ane xo 5, que me pa re ceu es ta -
nha. Quer di zer, a par tir do ra ci o na men to de 20% isso



se ria ge ra do, e o Go ver no es ta be le ce um ra ci o na men -
to de 20%. Por que não, de 19,9% etc.?

E não me pa re ce que es te ja mos abor dan do a
ques tão da me di da pro vi só ria; a me di da pro vi só ria
exis te, e se o Con gres so qui ses se efe ti va men te in flu -
en ci ar, de ve ria ins ta lar a Co mis são da Me di da Pro vi -
só ria, fa zer emen das, vo tar a me di da pro vi só ria, in -
clu si ve, com essa mu dan ça, se cou bes se. Então, eu
aden da ria, quer di zer, sem pre ju í zo da co lo ca ção do
Zica, que acho im por tan te, até por que essa re u nião é
trans mi ti da pela TV Se na do. E quem a as sis te pre ci -
sa co nhe cer, tam bém, o pon to de vis ta ge ral dos ex -
po si to res. Tal vez, eles pu des sem co lo cá-lo, mes mo
que re su mi da men te, para não per der es pí ri to que o
De pu ta do Lu ci a no Zica co lo cou. Mas, se a idéia se
en ca mi nhar com ma i or ra pi dez para uma par te mais
ob je ti va de pro po si ções, en tão, eu co lo ca ria qua is se -
ri am as pro po si ções que ca be ri am, já, nes sa me di da
pro vi só ria, como emen da, como mo di fi ca ção.

Quem sabe, se esta Co mis são, aqui, não pu -
des se ge rar como sub pro du to, tam bém, a ime di a ta
ins ta la ção da Co mis são Mis ta que, pelo que me cons -
ta, ain da não foi fe i ta, para que pu des se ana li sar e de -
ci dir so bre um pro je to de con ver são des sa me di da
pro vi só ria, in cor po ran do su ges tões prá ti cas, ob je ti -
vas dos ex po si to res e des ta Co mis são. 

O SR. PRESIDENTE (Antô nio Cam bra ia) –
Obri ga do, De pu ta do Vir gí lio Gu i ma rães.

Pas so a pa la vra, de ime di a to, ao Pro fes sor Luís
Pin guel li Rosa, para que faça a sua ex po si ção por um
pra zo de 20 mi nu tos.

O SR. LUÍS PINGUELLI ROSA – Vou ten tar fa -
zer uma ex po si ção mu i to am pla so bre a ques tão de
ener gia elé tri ca e não ape nas da cri se. O Bra sil tem
que ex pan di-la e não há como es ca par. Esses são nú -
me ros ex pres si vos que dão 96/2006. Esta mos no
meio do ca mi nho, não há op ção de não ex pan dir.
Exis tem pos si bi li da des que es tão apon ta das, aqui.
De modo ge ral, a ques tão da in ter li ga ção tem que ser
re for ça da, bem como a ne ces si da de de uti li zar além
de hi dro e le tri ci da de, ou tras for mas de ener gia. Aqui é
uma ques tão im por tan te, para en ten der o fun ci o na -
men to do uso de ener gia elé tri ca. Qu an do se usa hi -
dro e le tri ci da de na ge ra ção, te mos sem pre a pos si bi li -
da de de usar, no pre sen te, mais ou me nos a água, e
se a usa mos exa ge ra da men te e no fu tu ro não ocor re -
rem chu vas in ten sas, as chu vas são es cas sas, te mos
dé fi cit; se guar da mos a água, nos pre pa ra mos para a
seca, mas, se guar da mos água de ma is, e há mu i ta
chu va, há um des per dí cio. O equi lí brio en tre es sas
duas si tu a ções – guar dar e usar a água – é o ob je to

do pla ne ja men to. Então, a hi dre le tri ci da de exi ge esse
cu i da do. Ca í mos nes ta “per na” aqui: usa mos a água,
hou ve o pe río do seco, e en tra mos em dé fi cit. Esse foi
um erro, cla ro. De ve mos pen sar em evi tar isso, e isso
não é tri vi al.

Aqui mos tra um as sun to...
O SR. (de ba te dor não iden ti fi ca do, nome não 

de cli na do) – Ca í mos em dois er ros. Em 1997, jo -
gou-se água fora.

O SR. LUIZ PINGUELLI ROSA – Não, não ca í -
mos nes se erro em 1997, não. Só o fi ze mos ago ra.

O SR. (de ba te dor não iden ti fi ca do, nome não 
de cli na do) – E jo gar água fora.

O SR. LUIZ PINGUELLI ROSA – Jo gar água
fora, exis te sem pre a pos si bi li da de. Qu an do você se
pre pa ra para a seca, se não vem a seca, você tem
água. Mas há mo dos in te li gen tes de se re sol ver isso,
com o uso do gás na tu ral, fa zen do com ple men ta ção
tér mi ca.

Esta é uma cur va do Ildo, a que está aqui re fe ri -
da. Isso mos tra a evo lu ção dos re ser va tó ri os, e po de -
mos cons ta tar que ca í mos, re al men te, no pro ble ma
de di mi nu i ção do vo lu me do re ser va tó rio, che gan do a
ní ve is mu i to ba i xos. Esse é o pro ble ma em que es ta -
mos.

Então, a dis po ni bi li da de de ener gia guar da da foi 
di mi nu in do, e não con se gui mos fa zer aqui lo que
apon tei na pri me i ra trans pa rên cia, que é usar a água.
Esta aqui é a va zão do Rio Gran de ao lon go do tem po. 
A téc ni ca cor re ta é guar dar a água, quan do ela é
abun dan te, para o pe río do de es cas sez. Em vá ri os
mo men tos, hou ve es cas sez, ao lon go do tem po, e
sem pre se pro cu rou fa zer o bom uso da água, guar -
dan do-a para o fu tu ro.

Mos tra essa fi gu ra que, se for bem fe i to o pla ne -
ja men to do sis te ma hi dre lé tri co, en fren ta mos a seca.
Esse é um pro ble ma fun da men tal para o fu tu ro; com
os re ser va tó ri os mu i to va zi os, te mos um tem po mu i to
gran de para re com pô-los.

Ou tra ques tão é res ta be le cer o ní vel do in ves ti -
men to, que caiu bas tan te. Esse grá fi co mos tra, ao
lon go da dé ca da de 90, a va ri a ção do in ves ti men to do 
se tor elé tri co, o que de mons tra que os pa ta ma res fi -
ca ram cada vez mais ba i xos, re cu pe ran do-se um
pou co já no fi nal da dé ca da. Mas fo ram mu i to me no -
res do que o que era ne ces sá rio.

O re sul ta do dis so foi o afas ta men to en tre a de -
man da e a ofer ta: uma cres cen do mu i to mais do que a 
ou tra. Essa cur va mos tra isto: a cur va do con su mo
cres cen do mu i to mais e di ver gin do em re la ção à dis -



po ni bi li da de de ener gia elé tri ca, ao lon go da dé ca da
de 90, já ten do ori gem na dé ca da de 80 esse cres ci -
men to ma i or do con su mo em re la ção à ofer ta. Esse é
um pro ble ma que deve ser equa ci o na do para acom -
pa nhar uma à ou tra.

Enten de mos – aí vem já a ques tão que cre io ser
subs tan ti va – que a ca u sa da fal ta de in ves ti men to foi
o mo de lo de pri va ti za ção. Isso está em dis cus são, e
en ten de mos que esse mo de lo tem que ser cor ri gi do.
Já es tá va mos pre o cu pa dos com essa ques tão há mu -
i to tem po. Logo após a ele i ção do Go ver no atu al, no
pri me i ro man da to, com o pró prio Vice-Pre si den te da
Re pú bli ca, en tre ga mos um re la tó rio que aler ta va para 
a ne ces si da de de que, na pri va ti za ção, o ca pi tal pri va -
do – es tran ge i ro ou na ci o nal – fos se atra í do para a
cons tru ção de usi nas no vas e não para a ven da de
ati vos exis ten tes. Era essa a nos sa idéia, e cre io que
ela per ma ne ce vá li da.

O nos so pro ble ma, hoje, no Bra sil, é como atra ir
o in ves ti men to para a ex pan são do se tor. Exis tem vá -
ri as ques tões. Uma ques tão fun da men tal, que já está
equa ci o na da, pelo que en ten de mos, é per mi tir o in -
ves ti men to das es ta ta is elé tri cas. Elas têm uma ca pa -
ci da de de in ves ti men to. O Pre si den te da Ele tro brás,
Fir mi no Sam pa io, ao trans mi tir o car go, fez exa ta -
men te a crí ti ca de não ter sido au to ri za do a in ves tir re -
cur sos subs tan ci a is, de al guns bi lhões de dó la res
pos sí ve is.

Ou tra co i sa fun da men tal é a res pon sa bi li da de
das com pa nhi as dis tri bu i do ras de ener gia elé tri ca;
elas são co-res pon sá ve is. Aí vem o pro ble ma da me -
di da pro vi só ria, Sr. Se na do res e Srs. De pu ta dos, por -
que a me di da pro vi só ria está co lo can do nos itens 14,
15 e 28, es pe ci fi ca men te, a pos si bi li da de de par te da
re ce i ta adi ci o nal ori un da do au men to de ta ri fa para
par ce la dos con su mi do res que não atin gi rem as me -
tas se rem des ti na das às com pa nhi as elé tri cas dis tri -
bu i do ras con ces si o ná ri as. 

Acha mos que no mo men to em que toda a so ci e -
da de paga o pre ço da cri se não é cor re to res sar cir
em pre sas con ces si o ná ri as, por que têm uma ge ra ção
mu i to aba i xo do li mi te de las. E aque les da dos que
mos tra mos evi den ci am que há cin co, qua tro anos,
essa cri se se anun ci a va, seja pelo es va zi a men to dos
re ser va tó ri os, seja pelo afas ta men to en tre con su mo e 
ofer ta. E acha mos que as com pa nhi as elé tri cas que
ven dem ener gia são co-res pon sá ve is pelo cum pri -
men to de con tra to de con ces são, ain da que não se -
jam ge ra do ras. 

Então, elas po dem au men tar a sua ge ra ção pró -
pria. Ain da que os con tra tos de con ces são não te -

nham sido fe i tos de modo a obri gá-las, elas po de ri am
ar ti cu lar cri a ção de ge ra do res in de pen den tes que mi -
ti gas sem a si tu a ção em que fi ca mos. Essa ques tão
da res pon sa bi li za ção das con ces si o ná ri as de dis tri -
bu i ção acon te ceu na Ca li fór nia. Não po de mos es que -
cer o con tra to de con ces são, por que ele cria a obri ga -
ção de a com pa nhia for ne cer a ener gia ga ran ti da e
não in ter rup tí vel. O ter mo é “ener gia ga ran ti da por
tem po in de ter mi na do”, ou seja, por todo o tem po da
con ces são, o con su mi dor tem o di re i to à ener gia. Ele
não paga só pela ener gia pre sen te, paga pela ener gia 
pre sen te e fu tu ra. Não tem sen ti do pa gar um pre ço
tão alto como pa ga mos pela ener gia se não fos se
tam bém para ga ran tir a sua con ti nu i da de. Então, pe -
ran te o con su mi dor, seja in dus tri al, seja co mer ci al,
seja re si den ci al, seja qual for, hou ve uma fa lha da
com pa nhia que for ne ce ener gia elé tri ca. 

Essas com pa nhi as, en tre tan to, na me di da pro vi -
só ria es tão sen do pou pa das, e acho que é um erro
gra ve. As ta ri fas no Bra sil su bi ram mu i to. Aqui a ta ri fa
ao con su mi dor é a ta ri fa mé dia, mais gra ve ain da que
a mé dia é a re si den ci al. A ta ri fa mé dia su biu mu i to ao
lon go da dé ca da de 90. A re si den ci al, se pe gar mos al -
gu mas com pa ra ções, va mos ver que ela, no caso, por 
exem plo, do Rio de Ja ne i ro, atin ge um va lor mu i to ma -
i or do que em ci da des mu i to de sen vol vi das. Isso está
em dó lar por me ga watts-hora, não qui lo watts-hora. E
aqui ve mos que já pa ga mos aqui na fa i xa de 100 dó -
la res por me ga watt-hora, mu i to mais que Pa ris e vá ri -
as ci da des ame ri ca nas, aba i xo, aqui, está o caso des -
sa lis ta de Nova Ior que e São Fran cis co, as ci da des
mais ri cas do mun do. Então, já te mos uma ta ri fa alta,
para par te dos con su mi do res al tís si ma, e acre di ta -
mos que é pre ci so nes te ins tan te ve ri fi car cu i da do sa -
men te o pa pel des sas dis tri bu i do ras de ener gia elé tri -
ca no Bra sil.

Vol tan do ao pro ble ma da so lu ção da cri se, gos -
ta ria de di zer que acre di ta mos que no Bra sil exis te a
ne ces si da de de se re ver a po lí ti ca atu al que con cen -
trou mu i to no uso do gás na tu ral ape nas para ex pan -
dir a ge ra ção. Essa lis ta mos tra que exis tem mu i tos
apro ve i ta men tos de ener gia elé tri ca de base hí dri ca
mais ba ra tos. A po tên cia dis cri mi na da, al guns de les
já es tão em an da men to, como Itá e Ma cha di nho. A
ma i o ria de les não está ain da sen do fe i ta, mas mos tra -
mos ape nas que esse cus to de ener gia aqui pre vis to
está aba i xo dos 40 dó la res por me ga watt-hora pre vis -
to para o gás na tu ral, ten do em vis ta que ele é pago à
Bo lí via, mes mo com a ab sor ção da va ri a ção cam bi al
pela Pe tro bras, como está ago ra apon ta do. Fur nas
ven de ener gia hoje acer ca de 20 dó la res por me ga -



watt-hora. O gás na tu ral vai sair a 40. Então, aqui vem
a ques tão fun da men tal. Te mos que ar ru mar um je i to
de sair da cri se, ga ran tin do uma ener gia ba ra ta. Dis -
cor do, ab so lu ta men te, da afir ma ti va de que a ener gia
do Bra sil terá que ser cara. Te mos uma van ta gem ain -
da de ter mos ener gia hi dro e lé tri ca e ener gia ba ra ta,
ge ra da por es sas es ta ta is como Fur nas, Ce mig, Co -
pel, como ain da por par te da Cesp e da Chesf. 

Cre io que de ve ría mos cri ar um mo de lo mis to de
par ti ci pa ção pri va da e es ta tal para dar um mix de
ener gia to le rá vel para o de sen vol vi men to, para a po -
pu la ção e, en fim, para dar con di ções à po pu la ção de
re ce ber ener gia elé tri ca.

Por tan to, é fun da men tal to mar mos me di das
para ter mos um mo de lo em que seja man ti da a ge ra -
ção elé tri ca ba ra ta fe i ta por es sas em pre sas, o que
im pli ca não pri va ti zá-las do modo an tes pre vis to. Se é
pos sí vel ela bo rar um novo mo de lo de pri va ti za ção
que seja ca paz de man ter as em pre sas com uma
ener gia ba ra ta, essa é uma ques tão a ser dis cu ti da,
mas a pura e sim ples ven da do con tro le da em pre sa
ca la rá o pre ço da ener gia ge ra da por elas para pró xi -
mo do va lor da ge ra ção a gás na tu ral, a qual está pre -
vis ta em US$40 me ga watts/hora. 

Isso é pos sí vel ser fe i to, cer ta men te. Não sig ni fi -
ca a vol ta ao mo de lo an te ri or; sig ni fi ca ape nas que te -
ría mos que fa zer um es for ço para que a ener gia elé tri -
ca, no Bra sil, fos se ex pan di da, usan do-se re cur sos
hí dri cos, man ten do-se a ener gia ba ra ta das usi nas
exis ten tes e pro por ci o nan do, fa tal men te, a en tra da do 
gás na tu ral. Não há como não en trar o gás na tu ral, até 
por que, no mo men to, ele está so bran do.

Enten de mos tam bém que a ne ces si da de de se
ace le rar as usi nas ter mo e lé tri cas, pre vis tas pelo Mi -
nis tro Ro dolp ho Tou ri nho, 49, se ria a ma ne i ra mais
rá pi da de a rede ter um re for ço de ge ra ção elé tri ca, já
que qual quer ou tra obra terá um tem po ma i or.

Te mos que se pa rar as so lu ções de mé dio, cur to
e de lon go pra zos. 

No cur to pra zo, o en fren ta men to da cri se, há um 
as pec to que vejo de fi ci en te: é a pos si bi li da de do uso
ime di a to do gás na tu ral para as em pre sas ge ra rem
ener gia. É pos sí vel fa zer co-ge ra ção ou ge ra ção dis -
tri bu í da? Há pro je tos de pra zo mu i to cur to, in fe ri or a
seis me ses, que po dem co lo car a ge ra ção nas em -
pre sas di re ta men te. Para isso é ne ces sá rio uma po lí -
ti ca; para isso é ne ces sá rio que a com pa nhia elé tri ca
con ces si o ná ria seja tam bém par ti ci pan te des se es -
for ço. Por quê? De um lado, é pre ci so ter o bac kup
para, quan do o equi pa men to en trar em ma nu ten ção,
ha ver a co ber tu ra da rede para a ven da de ener gia a

um pre ço to le rá vel. Não pode ser um pre ço do mer ca -
do ata ca dis ta em cima da com pa nhia, por que ela po -
de rá não su por tá-lo. Ou seja, sou um in ves ti dor pri va -
do, sou um em pre sá rio. Com pro o meu equi pa men to
de ge ra ção, como o Sis te ma Glo bo, por exem plo, fez. 

Ontem mes mo ti ve mos uma re u nião com a Di re -
ção da TV Glo bo e do Sis te ma Glo bo como um todo,
em que apre sen ta ram e re sol ve ram o seu pro ble ma.
Mas a ma i o ria das em pre sas teme fa zer isso, por que
elas po de rão ne ces si tar da ener gia da rede e per der o 
con tra to de ga ran tia de for ne ci men to. Se gun do, o ide -
al para isso é que o ex ce den te des sas ge ra ções dis tri -
bu í das seja ven di do para a rede. Por isso, deve ser fe i -
to de co mum acor do com a com pa nhia elé tri ca bem
de fi ni da.

Essa é ma ne i ra mais rá pi da de se usar o gás na -
tu ral que está so bran do. Como to dos sa bem, me ta de
do gás na tu ral do Ga so du to Bra sil/Bo lí via ain da não é 
uti li za do, fora gran de par te do que é que i ma do nas
pla ta for mas de pe tró leo ou re in je ta do nos po ços.

Essa é uma ati tu de ime di a ta. Fal ta uma po lí ti ca
para isso. No va men te, cre io que as com pa nhi as elé -
tri cas con ces si o ná ri as têm um pa pel que não es tão
as su min do, o de pro mo ver a ge ra ção dis tri bu í da; e o
Go ver no tem o pa pel de or ga ni zar isso, cri ar as con di -
ções, pois gran de par te dos equi pa men tos têm que
ser im por ta dos. Tem que ha ver uma po lí ti ca para isso.

A mé dio pra zo, sem dú vi da ne nhu ma, en ten de -
mos que a con clu são das ter mo e lé tri cas pre vis tas é
es sen ci al. Foi um mé ri to do Mi nis tro Ro dolp ho Tou ri -
nho Neto ter vin do a pú bli co de cla rar que era pre ci so
fa zer as ter mo e lé tri cas, por que, pela ló gi ca da pri va ti -
za ção, ca be ria ao mer ca do essa de ci são. Então,
quan do o Mi nis tro veio a pú bli co com o pla no de ter -
mo e lé tri cas, es ta va apon tan do que o mo de lo em bu ti -
do na pri va ti za ção de de i xar o mer ca do à ex pan são
do se tor não fun ci o na va.

Entre tan to, mes mo com as van ta gens ofe re ci -
das, hou ve a di fi cul da de com o pre ço do gás na tu ral e
a ex pec ta ti va de o in ves ti dor pri va do es tran ge i ro ter
um re tor no mu i to alto. A taxa de re tor no de ge ra ção
elé tri ca não pode ser mu i to alta. O gás na tu ral uti li za
mu i to com bus tí vel e o com bus tí vel tem um pre ço va -
riá vel, o que já en ca re ce o gás na tu ral, tor nan do a ge -
ra ção de ener gia com gás na tu ral cara no Bra sil. Pres -
si o na a ba lan ça de pa ga men to por que im por ta mos o
gás na tu ral e, se não hou ver uma po lí ti ca in dus tri al,
im por ta re mos to dos os equi pa men tos. Des se modo,
faz-se ne ces sá rio re for mu lar a vi são de de i xar a ener -
gia elé tri ca de pen der do mer ca do.



A mé dio pra zo de ve rão en trar mu i tas ou tras fon -
tes. O ba ga ço de cana é des per di ça do nas usi nas de
ál co ol bra si le i ras, sen do ne ces sá ria uma po lí ti ca para 
que as com pa nhi as elé tri cas uti li zem a ener gia tér mi -
ca do ba ga ço de cana que pode ser mu i to me lhor usa -
da para a ge ra ção elé tri ca ven di da à rede e não ape -
nas para au to pro du ção.

Há um des per dí cio imen so de ener gia no lixo ur -
ba no. O lixo ur ba no é um pro ble ma que, em par te,
pode ser re sol vi do usan do-o para ge ra ção elé tri ca.
Hoje, os cus tos de pro du ção da ener gia eó li ca caem e 
exis tem in dí ci os de que um pro gra ma de ener gia eó li -
ca pode ser im ple men ta do en tre o cur to e o mé dio
pra zo.

A lon go pra zo, de ve mos vol tar a co gi tar a hi dro -
e le tri ci da de. Te mos um po ten ci al mu i to ma i or que
usa mos, mas, uma vez fe i to, em bo ra te nha pro ble mas 
am bi en ta is como to das as de ma is, não se paga mais
o com bus tí vel uma vez que água sem pre exis ti rá,
des de que seja bem pla ne ja do. 

Não con cor do com o ar gu men to de que a hi dro -
e lé tri ca é um pro ble ma. Não. Do pon to de vis ta téc ni -
co, a hi dro e lé tri ca é uma so lu ção. O pla ne ja men to é
per fe i ta men te pos sí vel, como de mons trei an tes, fa -
zen do o uso do ex ces so de água no pe río do úmi do e
guar dan do para os pe río dos se cos.

Hoje, com o gás na tu ral com bi na do com as ter -
mo e lé tri cas, po de mos fa zer tam bém a com ple men ta -
ção tér mi ca. Por exem plo, a usi na de Belo Mon te, que
se co gi ta cons tru ir na Ama zô nia, pode ser fe i ta com o
mí ni mo de im pac to am bi en tal se não se fi zer um re -
ser va tó rio gran de, como é da tra di ção do nos so sis te -
ma, por que se pode usar o gás na tu ral para com ple tar 
a ener gia quan do va ri ar o flu xo. Con tu do, para isso, o
con tra to de gás na tu ral tem que ser mu da do, pois a
po lí ti ca ener gé ti ca está toda er ra da.

A po lí ti ca do gás na tu ral tem de ser in ter rup tí vel
para que se te nha a pos si bi li da de de usá-lo quan do
ne ces sá rio, ou seja, quan do não se dis pu ser de re -
ser vas hí dri cas. Na atu al vi são de con tra tos take or
pay, uma vez com pra do o gás na tu ral, tem-se que
man ter a uti li za ção per ma nen te dele, como se fos se
uma usi na de base. No pri me i ro mo men to, isso não é
pro ble ma por que, como es ta mos com pro ble ma de
ener gia, toda ener gia adi ci o nal será usa da. Entre tan -
to, a lon go pra zo, a si tu a ção não po de rá per ma ne cer
as sim. O uso do gás na tu ral tem de ser fle xí vel.

Fi na li za rei a ex po si ção, co lo can do com cla re za
a ques tão da Me di da Pro vi só ria do Ra ci o na men to. É
in to le rá vel que o con su mi dor re si den ci al seja ame a -
ça do de cor te. Não é pos sí vel cor tar ener gia elé tri ca

de uma fa mí lia por dias. Isso é uma vi o lên cia que tem
que ser cor ri gi da, mes mo que não seja para ser usa -
da. Não te nho o di re i to de ame a çar uma pes soa de
mor te e, de po is, pe dir-lhe des cul pas di zen do que não
ia matá-la. Não pode o Go ver no ame a çar um fa mí lia
de cor tar sua ener gia, ja ma is.

Qu an to à ques tão do au men to da ta ri fa, em bu ti -
da na me di da pro vi só ria, não con cor do com res sar ci -
men to para as com pa nhi as con ces si o ná ri as. Elas são 
co-res pon sá ve is pela cri se e de vem pa gar, como todo 
o se tor pro du ti vo e toda a po pu la ção, um pre ço por
isso. Então, é pre ci so cor ri gir.

Tive duas lon gas con ver sas com o ju ris ta Fá bio
Kon der Com pa ra to, que dis se con si de rar os ar ti gos
14, 15 e 28 da Me di da Pro vi só ria do Ra ci o na men to
com ple ta men te er ra dos, se gun do ele in cons ti tu ci o na -
is. Não de ba te rei o mé ri to da ques tão, pois não é mi -
nha área, mas es ses ar ti gos pos si bi li tam que se jam
res sar ci das as com pa nhi as con ces si o ná ri as. Isso é
uma po lí ti ca de agen te fu ne rá rio, que fica con ten te
quan do há um gran de de sas tre, por que os seus ne -
gó ci os mu dam. A com pa nhia elé tri ca não pode ga -
nhar di nhe i ro com a ca tás tro fe da cri se. Por tan to, cre -
io que es ses itens de vem ser mu da dos.

Na mi nha opi nião, é pre ci so, pri me i ra men te,
mu dar o mo de lo do se tor elé tri co. Não se tra ta de eli -
mi nar a par ti ci pa ção pri va da. Nos Esta dos Uni dos, há 
uma imen sa par ti ci pa ção pri va da e uma ca pa ci da de
ins ta la da de ge ra ção elé tri ca pú bli ca ma i or do que o
to tal do Bra sil, sen do que toda a hi dro e le tri ci da de
ame ri ca na é, pra ti ca men te, ge ra ção pú bli ca. De ve ría -
mos di zer isso com co ra gem. No Bra sil, há ge ra ção
elé tri ca, hi dro e lé tri ca, e a ge ra ção ba ra ta exis ten te
deve con ti nu ar pú bli ca. A ener gia pri va da deve ser vir
para am pli ar a ge ra ção, em es pe ci al uti li zan do com -
bus tí ve is e não água. A água deve man ter-se pú bli ca.

Em se gun do lu gar, é ne ces sá rio to mar me di das
de mé dio e lon go pra zo para en tra rem vá ri as fon tes
de ener gia. No cur to pra zo, deve-se usar o gás na tu ral 
ex ce den te de vá ri as ma ne i ras, in clu si ve es ti mu lan do
a ge ra ção dis tri bu í da, a co-ge ra ção, que tam bém se
alia à con ser va ção de ener gia, na pró pria em pre sa ou 
até mes mo em shop ping cen ters, gran des ho téis,
gran des hos pi ta is, e não ape nas na in dús tria.

Fi nal men te, deve-se mu dar a me di da pro vi só ria, 
que não pode ser agres si va com re la ção ao con su mi -
dor nem pro te ger o in te res se de em pre sas elé tri cas
gi gan tes cas, hoje con tro la das, em gran de par te, por
gru pos mun di a is, en quan to toda a so ci e da de bra si le i -
ra paga o pre ço pela cri se.

Mu i to obri ga do. (Pal mas.)



O SR. PRESIDENTE (Antô nio Cam bra ia) –
Obri ga do, Dr. Pin guel li.

Con ce do a pa la vra ao se gun do ex po si tor, Dr.
Adil son de Oli ve i ra, Pro fes sor de Eco no mia da Uni -
ver si da de Fe de ral do Rio de Ja ne i ro, para fa zer a sua
ex po si ção. Dr. Adil son, V. Sª dis põe de vin te mi nu tos.

O SR. ADILSON DE OLIVEIRA – Sr. Pre si den -
te, mu i to obri ga do. Bom dia a to dos.

Pri me i ra men te, agra de ço o con vi te para es tar
pre sen te a esta re u nião e apre sen tar as mi nhas idéi -
as e su ges tões so bre o tema.

Ten ta rei pa u tar-me pela pro pos ta do Re la tor de
ata car os pon tos de como sair um pou co da cri se, vis -
to que, a gros so modo, con cor do com o que já foi dito
– acre di to que to dos con cor da mos –: o gran de pro ble -
ma jus ti fi ca-se por que, na épo ca cor re ta, não hou ve
os in ves ti men tos ne ces sá ri os, como de ve ria ter ocor -
ri do. Cer ta men te, não hou ve fal ta de pla ne ja men to,
por que o pla no de ce nal pro pu nha a ne ces si da de des -
ses in ves ti men tos, e o pla no emer gen ci al de tér mi cas
foi ela bo ra do para re sol ver esse pro ble ma. Por tan to,
não foi um pro ble ma de pla ne ja men to. Como bem ex -
pôs o Pro fes sor Pin guel li, foi um pro ble ma de in ca pa -
ci da de de trans for mar o pla ne ja men to em re a li da de,
ou seja, fal ta de in ves ti men tos, na épo ca cor re ta,
como de ve ria ter ocor ri do.

De sen vol ve rei o tema quan to aos fa to res que
ex pli cam esse fe nô me no. Di an te da ne ces si da de ob -
je ti va de for tes in ves ti men tos para res pon der às ne -
ces si da des de ex pan são do con su mo no Bra sil, di an -
te de um pla ne ja men to que já in di ca va isso, qua is as
ra zões e os ele men tos que le va ram a essa si tu a ção
ab sur da, já que to dos re co nhe ce ram ser ne ces sá rio
esse in ves ti men to? O pró prio Mi nis té rio de Mi nas e
Ener gia apon tou ser fun da men tal a cri a ção de um
pro gra ma emer gen ci al de tér mi cas, e o Pre si den te da 
Re pú bli ca anun ci ou que um pro gra ma emer gen ci al
de tér mi cas es ta va sen do ela bo ra do, para evi tar o ra -
ci o na men to em 2001. Sur pre en den te men te, numa
mar cha da in sen sa tez, foi to ma da uma sé rie de de ci -
sões, e che ga mos a essa cri se ab sur da; eu di ria até,
sen do tal vez in de li ca do, que é ir res pon sá vel essa si -
tu a ção.

Esse é o tema que me pre o cu pa nes te mo men -
to. O que nos le vou a essa si tu a ção ab sur da? Ba si ca -
men te, vin cu la-se a três ele men tos. Alguns ele men -
tos são di ta dos pela es tru tu ra do Go ver no e pela for -
ma como de ci de e con duz a sua po lí ti ca.

O se gun do ele men to está vin cu la do à pró pria
es tru tu ra re a li za da para o mo de lo de re or ga ni za ção
do se tor elé tri co. Devo di zer, ini ci al men te, que não

sou sa u do sis ta, ou seja, não vivo no pas sa do o fu tu ro. 
Para mim, o fu tu ro é di fe ren te do pas sa do, é novo. O
mun do está mu dan do, o Bra sil mu dou, as sim como a
es tru tu ra eco nô mi ca, as con di ções tec no ló gi cas, en -
fim tudo. Então, é pre ci so cons tru ir um fu tu ro novo,
dis tin to do pas sa do. É pre ci so de i xar isso cla ro.

Ape sar de ter mi nha ide o lo gia, ob vi a men te,
como pro fes sor e como téc ni co, não mis tu ro as ques -
tões ide o ló gi cas com as téc ni cas. Então, pa u tar-me-ei 
ape nas pela mi nha po si ção téc ni ca com re la ção ao
pro ble ma.

As re gras e a es tru tu ra re a li za da no mer ca do fo -
ram ina de qua das. Há um ele men to fun da men tal que
foi mal com pre en di do por to dos que vi e ram de fora
para pro por co i sas ao Bra sil: o fato de que este País
tem uma es tru tu ra, como bem apre sen tou o pro fes sor 
Luís Pin guel li Rosa, de su pri men to elé tri co mu i to di fe -
ren te da que ocor re em ou tras re giões do mun do.

O Bra sil é um país de base hi dro e lé tri ca, que se
ca rac te ri za pelo fato de seus cus tos se rem cres cen -
tes – e não de cres cen tes – quan do se in tro duz uma
tec no lo gia nova com as ter mo. Isso acar re ta um pro -
fun do im pac to do pon to de vis ta do pa pel do Go ver no
nes se se tor. É fun da men tal a pre sen ça do Go ver no
no se tor elé tri co. A dis cus são não é essa, mas qual o
pa pel do Go ver no no se tor.

Exis tem al guns pro ble mas no Go ver no, por que,
na ver da de, a sua po lí ti ca tem ob je ti vos con tra di tó ri os 
no que tan ge ao que ocor re nes se se tor. Ba si ca men -
te, o Go ver no ado ta cer tas po lí ti cas ma cro e co nô mi -
cas di ta das pelo ob je ti vo de bus car o ajus te fis cal e
cum prir uma meta in fla ci o ná ria fi xa da pelo Ban co
Cen tral. Isso está evi den te men te na al ça da do Mi nis -
té rio da Fa zen da. Por ou tro lado, há ou tro con jun to de
de ci sões afe tas ao Mi nis té rio de Mi nas e Ener gia,
cuja res pon sa bi li da de fun da men tal é ga ran tir o su pri -
men to, a lon go pra zo, de ener gia elé tri ca no País. A
ex pan são do sis te ma, por tan to, tem como res pon sá -
vel o men ci o na do Mi nis té rio.

Na mi nha pers pec ti va, evi den te men te, a ex pan -
são do sis te ma é es sen ci al para o cres ci men to eco -
nô mi co do País. Então, de ve ria ser o ele men to cen tral
da po lí ti ca elé tri ca e não o se cun dá rio. Mas, in fe liz -
men te, o Go ver no pa u tou sua po lí ti ca de for ma in ver -
sa, ou seja, deu mais ên fa se à ques tão do ajus te fis -
cal e do com ba te à in fla ção do que à ex pan são do sis -
te ma. Foi o erro bá si co na con du ção des se ele men to. 

Há pro vas do que es tou di zen do. Pri me i ra men -
te, o ob je ti vo do ajus te fis cal e do cum pri men to das
me tas in fla ci o ná ri as so bre pôs-se à ex pan são, o que
ad vém do fato de que o Go ver no se pre o cu pou mu i to



mais em pri va ti zar as em pre sas do que or ga ni zar o
mer ca do para a ex pan são. Des se modo, sua ação
des ti nou-se mu i to mais a ge rar re cur sos para o Te -
sou ro a fim de aten der ao seu pro gra ma de ajus te fis -
cal do que em ne ces sa ri a men te con si de rar o que, na
mi nha opi nião, era o fa tor es sen ci al do se tor elé tri co:
a ex pan são. 

Além dis so, o Go ver no pres si o nou – e a Ane el,
de cer ta for ma, sub me teu-se a isso – o agen te re gu la -
dor a que não au men tas se ta ri fas, pro cu ran do man -
tê-las não ade qua das ao mo men to em que vi ve mos.
O Go ver no, en tão, pre o cu pa do em não pre ver as ta ri -
fas como ele men to de pres são in fla ci o ná ria, pro cu rou 
con tê-las, fato que tam bém ge rou, como de mons tra -
rei em se gui da, para os in ves ti do res, uma in cer te za
acer ca do pa pel exa to da Ane el nes se novo sis te ma.

Fo ram duas as con se qüên ci as des ses dois pro -
ce di men tos. Pelo fato de ha ver uma ên fa se na pri va ti -
za ção, o Go ver no pa ra li sou os in ves ti men tos das es -
ta ta is, o que, evi den te men te, como dis se o pro fes sor
Pin guel li, foi um equí vo co pri má rio. Não se ria pos sí -
vel, de modo al gum, pa ra li sar os in ves ti men tos das
em pre sas que ain da exis ti am, por que ele não teve ca -
pa ci da de de pri va ti zá-las – e, a meu ver, pelo me nos
as ge ra do ras hi dro e lé tri cas não de ve ri am mes mo ter
sido pri va ti za das.

Em se gun do lu gar, com esse me ca nis mo de in -
cer te za com re la ção ao re gi me ta ri fá rio e com o fato
de não pri va ti zar – em bo ra te nha pro me ti do fazê-lo –,
o Go ver no aca bou cri an do um cli ma an ti in ves ti men to.
Os in ves ti do res pen sa vam que, se ele pri va ti za ria,
me lhor se ria com prar o que já es ta va pron to. E, se
não se per mi ti ri am au men tos ta ri fá ri os, tam bém não
se cri a ria algo novo, cer to? Então, todo esse cli ma cri -
ou uma pa ra da nos in ves ti men tos pri va dos, que acho
que foi um ele men to im por tan te na edu ca ção das re -
gras. O Go ver no cri ou dois ele men tos que, cla ra men -
te, con tra ri am os in te res ses da ex pan são, ou seja,
pro mo veu in ves ti men to pri va do. Pri me i ro, a Ane el cri -
ou um va lor nor ma ti vo, um teto para o pre ço da ener -
gia elé tri ca nos con tra tos en tre ge ra do res e dis tri bu i -
do res, que, evi den te men te, é um ele men to an ti mer -
ca do, an ti in ves ti dor.

Se gun do, foi cri a do um me ca nis mo de for ma ção 
de pre ço do mer ca do ata ca dis ta, que é ope ra do por
mo de los ma te má ti cos, mo de los al go rít mi cos, que,
hoje está pro va do pe los nú me ros que saem dos al go -
rit mos, são nú me ros ab so lu ta men te es ta pa fúr di os.
Está va mos na imi nên cia de um ra ci o na men to e es ta -
va-se di zen do que o pre ço no mer ca do ata ca dis ta es -
ta va na fa i xa dos R$60 por MW/h. Então, es ses mo de -

los não têm ne nhum sen ti do, são to tal men te sem ló gi -
ca. São R$600 ago ra; mas em ja ne i ro, R$60. 

O SR. (de ba te dor não iden ti fi ca do, nome não 
de cli na do) – Qu an do os re ser va tó ri os não es ta vam
va zi os, eram R$60.

O SR. ADILSON DE OLIVEIRA – Em ja ne i ro. E
R$684 não é mo de lo que es ta mos dan do; quem está
fi xan do é a Câ ma ra de Ges tão. Não sai do mo de lo; é
um nú me ro fi xa do pela Câ ma ra de Ges tão.

Então, fica cla ro que, di an te do teto de pre ço,
por um lado, e da des con fi an ça com re la ção ao pre ço
que sai de um mo de lo que todo o mun do des co nhe ce, 
é cla ro que o in ves ti dor pri va do não vai in ves tir nes se
se tor, está cla ro?

Por ou tro lado, o mo de lo cri ou di fi cul da des para
as dis tri bu i do ras. O mo de lo cri ou di fi cul da de para a
dis tri bu i do ra po der com prar ener gia. Por quê? Fi xou
con tra tos ini ci a is com pre ços que até eram re la ti va -
men te re mu ne ra ti vos an tes da des va lo ri za ção, por -
que es ses con tra tos fo ram as si na dos em 1998. Mas,
de po is da des va lo ri za ção, cla ra men te há di fe ren ça
en tre o pre ço da ener gia nova e o pre ço da ener gia
ve lha, dos con tra tos ini ci a is, que cri ou uma dis tân cia
de tal mag ni tu de que di fi cul ta para a dis tri bu i do ra
com prar ener gia nova. Algum con su mi dor li vre que rer 
com prar ener gia, quan do a dis tri bu i do ra ven de para
ele a R$40, R$45 o MW/h, como dis se o pro fes sor
Luís Pin guel li Rosa, ou seja, mais ou me nos US$20, e 
vem um pro du tor in de pen den te ofe re cer para ele a
R$60, R$70, R$80 – os mais bon zi nhos, R$70, os
mais ma u zi nhos, a R$80! O con su mi dor, evi den te -
men te, con ti nua na con ces si o ná ria. A con ces si o ná ria
tam bém não está in te res sa da em con tra tar, por que
esse cli en te ama nhã pode sair dela. Então, há um im -
pas se; nin guém tem in te res se em con tra tar ener gia
nova.

Se gun do, cri ou-se um con ce i to di fe ren te. Tra di -
ci o nal men te, o se tor elé tri co ti nha um con ce i to, que
era o con ce i to de ener gia fir me, que era quan ti da de
de ener gia que se pode ga ran tir em con di ções hi dro -
ló gi cas crí ti cas, que é mais ou me nos o que es ta mos
vi ven do hoje. Não es ta mos em re gi me crí ti co ain da;
sur pre en den te men te, o re gi me não é crí ti co, es ta mos
num re gi me de ba i xa plu vi o me tria, mas não é o pe río -
do crí ti co, pelo me nos não está ca rac te ri za do aqui o
pe río do crí ti co. E cri ou-se um con ce i to cha ma do ener -
gia as se gu ra da, que per mi tiu às con ces si o ná ri as as -
si na rem con tra tos com base numa ener gia que, hoje
se ve ri fi ca, não exis te. Ou seja, elas as si na ram con -
tra tos com os dis tri bu i do res. Os dis tri bu i do res es tão
con tra ta dos; por tan to, do pon to de vis ta de con tra to,



es tão pre pa ra dos para aten der ao mer ca do. Po rém,
quem cri ou o con ce i to de ener gia as se gu ra da per mi -
tiu-lhes con tra ta rem uma ener gia que não exis te. Hoje 
está cla ro que es sas ener gi as as se gu ra das fo ram su -
pe res ti ma das. Esse é um ou tro pro ble ma que cri ou
uma di fi cul da de que hoje es ta mos vi ven do. 

Então, cri a ram-se re gras ina de qua das com con -
ce i tos ina de qua dos. Além dis so, o ter ce i ro ele men to,
como dis se, é o fato de os nos sos cus tos se rem cres -
cen tes. No res to do mun do, onde se fez pri va ti za ção
com re la ti vo su ces so, su ces so do pon to de vis ta da
ex pan são do sis te ma, como foi o caso da Ingla ter ra,
da Argen ti na, onde hou ve ex pan são, isso ad vém do
fato de que os cus tos das cen tra is exis ten tes, o cus to
de pro du ção, era su pe ri or ao cus to das usi nas no vas
que en tra vam no sis te ma. As cen tra is eram tér mi cas – 
eram cen tra is que usa vam car vão, no caso da Ingla -
ter ra; boa par te do par que ar gen ti no era um par que
tér mi co mu i to ul tra pas sa do, ex tre ma men te ine fi ci en -
te. As tér mi cas no vas, tér mi cas a gás, são mu i to efi ci -
en tes, com cus tos mar gi na is in fe ri o res, com cus tos
in cre men ta is in fe ri o res. Então, é cla ro que há todo o
in te res se em cons tru ir e ex pan dir. O caso bra si le i ro é
in ver so. O caso bra si le i ro é de cus tos me no res dos
en tran tes. Então, os en tran tes não con se guem con -
quis tar mer ca do; não há in cen ti vo para ex pan são. O
nos so caso não po de ria ser tra ta do da for ma como foi
tra ta do, ima gi nan do-se que ne ces sa ri a men te o mer -
ca do vi ria a pro du zir a ex pan são. O mer ca do não pro -
duz a ex pan são (te o ria eco nô mi ca) em con di ções de
cus tos cres cen tes. É pre ci so cri ar uma nova for ma de
or ga ni zar o mer ca do para con se guir isso. Esse é um
ele men to es sen ci al, que foi mal com pre en di do, no
caso bra si le i ro.

Bem, fi na li zo mi nha aná li se do pas sa do e fa la rei 
do fu tu ro, que acre di to que foi a pro pos ta fe i ta. Mas
isso foi im por tan te a fim de ex pli car por que con si de ro
fun da men tal fa lar de mi nhas pro pos tas.

O SR. PRESIDENTE (Antô nio Cam bra ia) – E V.
Sª ain da dis põe de sete mi nu tos.

O SR. ADILSON DE OLIVEIRA  – Vou uti li zar
um pou co mais, tal vez doze. O pri me i ro ele men to diz
res pe i to às pro pos tas. Pen so que de ve mos en ca mi -
nhar pro pos tas em duas di re ções. As de cur to pra zo e 
as de mé dio e lon go pra zos. No cur to pra zo, não vejo
ou tra so lu ção se não ad mi nis trar a cri se. Ou seja, nos
pró xi mos seis, oito me ses po de mos fa zer mu i to pou -
co. É cla ro que se deve pro cu rar agi li zar as tér mi cas
em an da men to, a co-ge ra ção, con cor do ple na men te
com o Dr. Pin guel li, que está cor re to. Tudo que pu der
ser fe i to a cur to pra zo a fim de ex pan dir a ofer ta é po -

si ti vo. Po rém, evi den te men te, por mais que se faça,
não será su fi ci en te para res pon der ao pro ble ma da
re du ção do con su mo. Ou seja, os re ser va tó ri os al can -
ça ram um pa ta mar em que te rão de ser re cu pe ra do, o 
que le va rá dois ou três anos, e, por tan to, pre ci sa mos
ex pan dir ra pi da men te a ofer ta. E isso não se faz em
seis me ses.

No mé dio pra zo, pen so que é ne ces sá rio re de fi -
nir o mo de lo, pois da for ma como está es tru tu ra do
não in cen ti va a ex pan são. E o prin ci pal pro ble ma no
Bra sil é in cen ti var a ex pan são, que cons ti tui o me lhor
me ca nis mo para re du zir os cus tos de abas te ci men to
e, as sim, vol tar mos – con for me co lo cou cor re ta men te 
o Pro fes sor Luís Pin guel li Rosa – à prin ci pal van ta -
gem que o Bra sil sem pre teve, nes ses úl ti mos 50
anos, que era o su pri men to elé tri co a ba i xo cus to.
Pas sa mos de uma si tu a ção de van ta gem com pa ra ti -
va a uma de des van ta gem com pa ra ti va. Atu al men te,
nos so sis te ma elé tri co está se tor nan do mais um ele -
men to do cus to Bra sil. Para vol tar àque la si tu a ção, é
fun da men tal a ex pan são. Só a ex pan são ga ran te que
vol ta re mos a ter cus tos mais ba i xos. Assim, é pre ci so
cri ar re gras que in cen ti vem a ex pan são.

No cur to pra zo, o que fa zer? Cre io que te mos
três ele men tos que de vem ser le va dos em con ta. O
Go ver no está equi vo ca do ao ima gi nar que o mer ca do 
vai ad mi nis trar o ra ci o na men to. O mer ca do não ad mi -
nis tra ra ci o na men to. Ra ci o na men to se ad mi nis tra por
co or de na ção cen tra li za da de um ele men to que pen sa 
o ra ci o na men to do pon to de vis ta de uma pers pec ti va
ma i or do que o do agen te pri va do. Da pers pec ti va do
País. E isso é pa pel do Go ver no. O Go ver no tem de ter 
pa pel de co or de na ção nes se pro ces so. Isso sig ni fi ca
que é fun da men tal que se jam cri a das câ ma ras se to ri -
a is com a pre sen ça do Go ver no, a fim de ne go ci ar en -
tre as em pre sas a pos si bi li da de de aco mo da ção de
quo tas.

Ou seja, den tre os ce ná ri os pos sí ve is de re du -
ção de con su mo, o pior de les é cer ta men te o apa gão.
O apa gão é um de sas tre, do pon to de vis ta de so lu -
ção, por que gera pro fun da de sor ga ni za ção so ci al e
de sor ga ni za ção das ca de i as pro du ti vas. Logo, é a
pior so lu ção. A so lu ção pro pos ta pelo Go ver no, de
aco mo da ção por meio de sis te mas de pre ços de le i -
lões, é uma so lu ção me lhor que o apa gão. Mas cer ta -
men te ain da in su fi ci en te, por que os le i lões são me ca -
nis mos que só se rão ope ra dos por al guns pou cos
agen tes que têm ca pa ci da de de se or ga ni zar em um
pra zo tão cur to para fa zer isso. E tam bém os pre ços
pro pos tos as sus tam. São di fí ce is. Como co lo cou a



De pu ta da Jan di ra Feg ha li, R$684,00 é algo já afas ta
mu i tos da pos si bi li da de de par ti ci par do le i lão.

A ad mi nis tra ção dis so é fun da men tal. Por exem -
plo, quem pro duz o aço tem um con su mo de ener gia
elé tri ca por uni da de de va lor agre ga do di fe ren te de
quem pro duz a au to pe ça, de quem pro duz o au to mó -
vel, de quem fi nal men te dis tri bui o au to mó vel à re ven -
de do ra. Por tan to, para que a ca de ia pro du ti va fun ci o -
ne, é ne ces sá rio que haja me tas di fe ren ci a das en tre
eles. É cla ro que o Go ver no não pode to mar to das as
ca de i as pro du ti vas e, em um mês, ana li sá-las in di vi -
du al men te. As câ ma ras se to ri a is são me ca nis mos
para isso. E a for ma de dis tri bu ir esse ra ci o na men to é
fi xan do even tu al men te pre ços di fe ren ci a dos para in -
ter câm bio para ca de i as pro du ti vas di fe ren ci a das que
têm con di ções di fe ren tes de ope ra ção e que são mais 
im por tan tes. Esse é um pa pel ina li e ná vel do Go ver no, 
que po de ria e de ve ria ime di a ta men te as su mir.

O se gun do ele men to im por tan te. É cla ro que se
olhar mos o apa re lho pro du ti vo bra si le i ro hoje, a con -
cen tra ção da re du ção do con su mo tem de ser fe i ta
em cima dos ele tro in ten si vos, pois são os que con so -
mem mu i ta ener gia agre gan do pou co va lor por qui lo -
watt de hora con su mi da. Então, é nes se se tor que o
Go ver no deve fo car a sua aten ção e vi su a li zar a me -
lhor ma ne i ra de mi ni mi zar o so fri men to que te re mos
ne ces sa ri a men te pelo fato de re du zir mos o con su mo.
Ain da que to dos de va mos con tri bu ir, não ape nas os
ele tro in ten si vos, mas o foco da aten ção tem que ser
em cima des se se tor.

Fi nal men te, eu pen so que é ine xo rá vel um au -
men to ta ri fá rio. Como o Pro fes sor Pin guel li co lo cou
bem, um au men to ta ri fá rio não deve ser ori en ta do
para os con su mi do res re si den ci a is que já es tão num
pa ta mar de pre ço mu i to ele va do. Esse au men to ta ri fá -
rio tem que cair em cima da que les que têm ta ri fas mu -
i to ba i xas. E sa be mos qua is são es ses se to res: são
exa ta men te os se to res ele tro in ten si vos, que, aliás,
de ve rão se re a co mo dar, te rão que re ver a sua es tra -
té gia em pre sa ri al à luz do fato de que o pre ço da
ener gia que eles pa gam hoje é in com pa tí vel no Bra sil, 
pelo me nos a cur to e mé dio pra zo. Pode até ser que,
no lon go pra zo, pos sa mos vol tar a essa si tu a ção, se
aque les cus tos de ge ra ção hi dro e lé tri ca apon ta dos
pelo Pro fes sor Pin guel li vi e rem a se con fir mar. Mas,
no mo men to, é im pos sí vel ter mos en tra da de ener gia
nova na que les pre ços, por que es sas cen tra is te rão
qua tro ou cin co anos para se rem cons tru í das. Então,
pen so que é fun da men tal um au men to ta ri fá rio para o
mer ca do ata ca dis ta, para si na li zar cla ra men te a es -
ses in dus tri a is que eles têm que re ver a sua es tra té -

gia em pre sa ri al e não po dem mais usar a es tra té gia
de uti li zar o Bra sil como pla ta for ma de ge ra ção, de
uso de ener gia elé tri ca ba ra ta, para de sen vol ver os
seus ne gó ci os.

Com es ses três ele men tos, cum pri o cur to pra -
zo. Va mos pen sar ago ra em mé dio e lon go pra zo. No
mé dio e lon go pra zos, como eu já dis se, te mos que,
pri me i ro, cri ar con di ções fa vo rá ve is para o in ves ti -
men to, que é o ele men to fun da men tal, e te mos que
re de fi nir o pa pel en tre o Esta do e o se tor pri va do. A
idéia do Go ver no – ino cen te, na mi nha opi nião, e hoje
cla ra para to dos, in clu si ve para quem tem ca be ça no
Go ver no, ima gi no eu – de que o se tor elé tri co pode
ser ope ra do pelo mer ca do, en quan to o Go ver no olha
de lon ge, é uma idéia, em par ti cu lar em um país como 
o nos so, que des de o iní cio eu con si de ra va de uma
ino cên cia bru tal, o que é mais vi sí vel hoje. Um país
com essa di ver si da de re gi o nal, com essa di ver si da de
de si tu a ções so ci a is, é in com pa tí vel com um go ver no
que sim ples men te re gu la. O go ver no tem que ter um
pa pel nes se se tor. O pro ble ma, en tão, é qual é esse
pa pel. E, para re ver esse pa pel, é pre ci so re ver o mo -
de lo. O mo de lo tem que ser re vis to. Tem que ser re co -
lo ca do o go ver no nes se mo de lo.

Com re la ção a vi a bi li zar o in ves ti men to, é fun da -
men tal re du zir os ris cos para os in ves ti do res pri va -
dos. Hoje, os ris cos para o in ves ti dor pri va do são mu i -
to ele va dos. Se qui ser mos atra ir ca pi tal pri va do – nós
pre ci sa mos de ca pi tal pri va do nes se se tor –, é pre ci -
so re du zir ris cos. Que ris cos, em par ti cu lar? O pri me i -
ro de les é o ris co da des va lo ri za ção cam bi al. É cla ro
que eu con si de ro ina de qua do o go ver no sim ples men -
te do la ri zar ta ri fas ou as su mir toda a des va lo ri za ção
cam bi al; essa se ria uma fór mu la ina de qua da de ge rir
um pro ble ma de ris co. Ago ra, eu tam bém pen so que é 
ra zoá vel ace i tar que o se tor pri va do tem di fi cul da de
de as su mir des va lo ri za ções cam bi a is bru ta is, como
pode es tar ocor ren do, na ver da de, nes se pe río do que 
nós es ta mos vi ven do. Com 27% ou 30% de des va lo ri -
za ção, é di fí cil um se tor pri va do con se guir com prar
hed ge, com prar pro te ção, para uma des va lo ri za ção
des sa mag ni tu de. Então, a so lu ção que me pa re ce
pa la tá vel é o go ver no di zer o se guin te. 

Até 15% de des va lo ri za ção, que é um nú me ro
que es tou ti ran do da al gi be i ra, que po de ria ser 10%
ou 12%, isso é do in ves ti dor pri va do, ele tem que as -
su mir esse ris co. Ago ra, o que eu ga ran to é que, se
hou ver uma ma xi des va lo ri za ção, se as des va lo ri za -
ções num ano ul tra pas sa rem o pa ta mar de 10% ou
12%, o go ver no as su me, por que eu sei que é im pos -
sí vel com prar pro te ção para isso se não a um pre ço



mu i to ele va do, que in vi a bi li za o in ves ti men to. Então,
esse é um ele men to que po de ria ser co lo ca do pelo
go ver no.

O se gun do ele men to im por tan te, que já foi co lo -
ca do aqui, é a ques tão do gás na tu ral. O mer ca do de
gás na tu ral no Bra sil não é um mer ca do con cor ren ci -
al. Fo ram fe i tos con tra tos, no pas sa do, com pre ços
ele va dos, o que di fi cul ta a en tra da do gás na tu ral na
ge ra ção elé tri ca. Na ver da de, nós con su mi mos o gás,
in clu si ve o que está sen do que i ma do na Ba cia de
Cam pos, que de ve ria es tar sen do uti li za do. É pre ci so
que esse gás che gue até as ter mo e lé tri cas no pre ço
do gás na tu ral bra si le i ro, e não num mix com o gás im -
por ta do, que é mais caro, o que me leva sem pre à dú -
vi da. Um brin ca de i ra que eu faço, des cul pe-me o Se -
na dor se eu es tou exor bi tan do aqui da mi nha pos si bi -
li da de, mas o Bra sil está sub si di an do a im por ta ção de 
gás da Bo lí via, o que é inu si ta do, sub si di ar ex por ta -
ção, eu sa bia, mas sub si di ar im por ta ção, é uma no vi -
da de que es ta mos in tro du zin do no Bra sil.

Se gun do, é pre ci so cri ar con di ções de re pas se
in te gral. As dis tri bu i do ras es tão re cla man do e ale gan -
do que de to dos os cus tos não con tro la dos pre ci sa
ha ver re pas se in te gral. Pre ci sa ha ver essa so lu ção e
não há ou tro ca mi nho, os cus tos que a dis tri bu i do ra
não con tro la pre ci sam ser, ne ces sa ri a men te, re pas -
sa dos.

O ele men to para in du zir in ves ti men to é as su mir
que sem cer tos ris cos é ina ce i tá vel o se tor pri va do e
cabe ao Esta do as su mir. O pri me i ro de les e o mais
im por tan te, na mi nha opi nião – em que há um pa pel
fun da men tal do Esta do – é que a mar gem de re ser va
tem que ser do Esta do. Por quê? Di fe ren te men te de
ou tros pa í ses es ta bi li za dos, in dus tri a is, que já têm
eco no mia es ta bi li za da e cres ci men to do con su mo re -
la ti va men te pe que no – na Ingla ter ra o mer ca do cres -
ce 0,5% ao ano, nos Esta dos 1,5% ao ano, no me lhor
dos anos, 1% –; o Bra sil pode cres cer tan to 5%, como
7% ou 2%. Se for 2% ao ano du ran te três anos, ou 7%
ao ano, du ran te três anos, ver-se-á a di men são de ne -
ces si da de de ex pan são que te nho. Com 7% ao ano
te nho que au men tar 20% o par que ge ra dor, com 60
te nho que cons tru ir 12 gi ga watts. Se eu fi zer 2% ao
ano, te nho que au men tar só 7%, te nho que cres cer só 
4 me ga watts. Então, te nho 8 gi ga watts de di fe ren ça.
Que em pre sa pri va da vai cons tru ir 12 gi ga watts para
uma even tu a li da de de cres ci men to eco nô mi co que o
Go ver no dis se que vai acon te cer, se ela não tem con -
fi an ça? 

Então, só quem pode ter con fi an ça no Bra sil –
deve ter, nós te mos – so mos nós bra si le i ros. Quem

nos re pre sen ta? O Go ver no. Cabe ao Go ver no cri ar
essa mar gem de re ser va e ga ran ti-la, para que, nas
si tu a ções de flu tu a ção de com por ta men to de mer ca -
do, essa par te de re ser va pos sa ser co lo ca da no mer -
ca do na hora ade qua da.

Ou tro ele men to im por tan te para o Go ver no: as
hi dro e lé tri cas, pe que nas cen tra is elé tri cas de 30, 40
ou 50 me ga watts o se tor pri va do tal vez es te ja dis pos -
to a fa zer. No caso das gran des hi dro e lé tri cas de 100,
200, 300, 500 ou 1.000 me ga watts, não há con sór cio
pri va do que fará esse tipo de cen tral. Esse é o pa pel
do Go ver no. O Go ver no tem que in ves tir nes sas cen -
tra is Por quê as hi dro e lé tri cas? Por que elas são a for -
ma mais ba ra ta, é uma van ta gem do Bra sil. O Bra sil
não tem uma des van ta gem, tem a van ta gem de po der 
fa zer a hi dro e lé tri ca, mas o mer ca do é mío pe, olha
isso por um pra zo de cin co a dez anos, e uma hi dro e -
lé tri ca nos sa fi ca rá 50 ou 60 anos; al gu mas exis tem
há mais de 80 anos. Este é o pa pel do Go ver no: olhar
o mun do além dos 5, 10 ou 15 anos do in ves ti dor pri -
va do. Nes se pa pel o Go ver no tem que en trar. Evi den -
te men te, já fa lei so bre ab sor ver as des va lo ri za ções
aci ma de 15%. 

Che go ao meu ele men to fun da men tal, que é a
di vi são de pa péis. Qual é o pa pel do Go ver no? Qual é
o pa pel do se tor pri va do? Vejo no se tor pú bli co três
pa péis que ele deve ter: a trans mis são e ope ra ção do
sis te ma não po dem ser pri va dos; de vem ser man ti dos 
nas mãos do Go ver no. Por quê? Por que a trans mis -
são liga o País, co nec ta o sul com o nor te, o nor des te
com o su des te. Quem se pre o cu pa com o País é o
Go ver no, ne nhum ca pi tal pri va do faz isso. Cabe ao
Go ver no cri ar a in fra-es tru tu ra para que pos sa che gar 
ener gia do nor des te ao sul e do sul ao nor des te nos
seus mo men tos ne ces sá rio. Isso é pa pel do Go ver no
e ele não pode abrir mão dele. Aliás, são pou cos os
pa í ses que fi ze ram isso. Só fi ze ram isso aque les que
têm todo sis te ma de trans mis são cons tru í do e não
pre ci sam ex pan dir. É o caso do Ingla ter ra, onde, na
ver da de, não há ex pan são do sis te ma e não há ne -
ces si da de de li nhas de trans mis são. No Bra sil, que é
um País em cres ci men to, em de sen vol vi men to, re -
giões como o nor des te e o nor te, em cres ci men to,
não po dem abrir mão des se ele men to. Esse é um pa -
pel que o Go ver no de ve ria man ter.

Já dis se da ges tão da mar gem da re ser va. O de -
sen vol vi men to do po ten ci al hi dre lé tri co é um pa pel do 
Go ver no, ain da que o ca pi tal pri va do pos sa ter um pa -
pel para as cen tra is pe que nas por que ele se in te res -
se. Mas o pa pel cen tral é do Go ver no.



Como fica o se tor pri va do nis so? Já está mais
ou me nos de fi ni do. A dis tri bu i ção está com o se tor pri -
va do, e não vejo ra zão para ti rar mos, está óti mo.
Estão fa zen do um tra ba lho ra zoá vel de me lho ria da
efi ciên cia des ses se to res.

Ou tro ele men to é a co mer ci a li za ção da ener gia.
Ou seja, co lo car a ener gia até o con su mi dor fi nal é um 
ele men to que eles po dem fa zer e ne go ci ar. É cla ro
que te nho um im pro vi so, pois con si de ro im por tan te
que seja fe i ta al gum me ca nis mo de pro te ção dos con -
su mi do res de ba i xo con su mo. É pre ci so ter ta ri fas que 
per mi tam aos mi lhões de bra si le i ros que não têm
uma ren da ele va da e aos ou tros que nem têm ener gia 
elé tri ca a uni ver sa li za ção do aces so e a ener gia para
quem usa aba i xo de 200Kw/h de ve ria ser ven di da a
pre ço ba i xo. Pen so que esse é um ele men to que pode 
ser fe i to.

Fi nal men te, o de sen vol vi men to do par que tér -
mi co. No par que tér mi co, não há ra zão para o se tor
es ta tal en trar. Po de ria ser de i xa do no âm bi to pri va do.
Com isso che go aos ele men tos de re vi são do mo de lo. 
Um dos equí vo cos que fo ram fe i tos no Bra sil em re la -
ção ao mo de lo foi a ten ta ti va de cri ar um mer ca do
spot a par tir de um par que hi dre lé tri co que, sa be mos,
tem flu tu a ções de ofer ta mul ti di fe ren ci a da, que faz
com que o cur so mar gi nal caia de for ma mu i to rá pi da.

Po de ría mos apro ve i tar a ex pe riên cia no ru e gue -
sa, que teve um ca mi nho pa u la ti no. Quer di zer, foi um
ca mi nho pro gres si vo, ou seja, eles pri me i ro cri a ram
um mer ca do para a ener gia se cun dá ria do sis te ma,
que é uma ener gia ba ra ta, e nós po de ría mos cri ar um
mer ca do da ener gia se cun dá ria, que é uma ener gia
tem po rá ria e, por tan to, não pode se con tra ta da. É
ener gia que só pode ser ven di da para dois ti pos de
con su mi do res, que são as pró pri as tér mi cas para fa -
zer o que o Pro fes sor Luís Pin guel li Rosa ex pôs, na
mi nha opi nião, cor re ta men te, só usar com bus tí vel
quan do não exis tir ener gia se cun dá ria no sis te ma,
por que essa é a ener gia mais ba ra ta que te mos. É ela
que te mos de apro ve i tar e não fa zer como o mo de lo
está su ge rin do de cri ar mos vá ri as tér mi cas em re gi -
me in fle xí vel, usan do em re gi me ter co pil (ter mo sem
tra du ção) o gás e que ren do um PPA na ou tra pon ta e,
quan do ve mos água, va mos jogá-la pelo ver te dou ro.
Quer di zer, nos so prin ci pal re cur so, o re cur so mais
ba ra to va mos jo gar pelo ver te dou ro. Ou seja, um
equí vo co de cons tru ção do mo de lo, na mi nha opi nião.

Esse mer ca do de aces so para os con su mi do -
res. Aque les que tra ba lham com o alu mí nio, que que -
rem ener gia ba ra ta, te rão ener gia ba ra ta. É ener gia
se cun dá ria, mas é ener gia não ga ran ti da, ener gia in -

ter rup tí vel. Qu an do fal tar, não tem ener gia. Ele as su -
me o ris co de tra ba lhar com ener gia in ter rup tí vel por -
que sabe ge ren ci ar esse tipo de pro ble ma.

Vou pa rar por aqui, pois esse é o ele men to fun -
da men tal. Se hou ver in te res se, de po is pos so fa lar,
pois se tra ta de um de sen vol vi men to mais téc ni co em
ou tras co i sas que de ve ri am ser fe i tas.

Agra de ço, mais uma vez, o con vi te. Peço des -
cul pas por ter sido, tal vez, um pou co in de li ca do quan -
do fa lei da ir res pon sa bi li da de, mas es tou aqui à dis -
po si ção para per gun tas e ques tões.

O SR. PRESIDENTE  (Antô nio Cam bra ia) –
Obri ga do, Dr. Adil son de Oli ve i ra.

Con ce do a pa la vra ao Dr. Ma u ri cio Tol mas quim,
Pro fes sor da Uni ver si da de Fe de ral do Rio de Ja ne i ro.
V. Sª dis põe de 20 mi nu tos para fa zer a sua ex po si -
ção.

O SR. MAURICIO TOLMASQUIM – Obri ga do.
Eu gos ta ria de agra de cer o con vi te da Co mis são Mis -
ta. Vou aten der a so li ci ta ção do Se na dor Pa u lo Sou to
e cen trar mais na ques tão dos pro ble mas es tru tu ra is,
das mu dan ças no mo de lo. A ori gem da cri se, como já
foi dito ou tras ve zes, já está cla ro. Cre io que há um
con sen so. Sen do as sim, aten de rei ao pe di do do Se -
na dor e vou-me con cen trar nos pro ble mas.

O pri me i ro de les e o cen tral diz res pe i to ao mo -
de lo de pri va ti za ção pro pos to. Por esse mo de lo, a ge -
ra do ra, uma vez pri va ti za da, pode op tar e se tor nar
pro du to ra in de pen den te ou con ti nu ar como con ces si -
o ná ria de ser vi ços pú bli cos. O que sig ni fi ca isso? Por
esse mo de lo, a res pon sa bi li da de pelo aten di men to
do mer ca do pas sa a ser ex clu si va men te da dis tri bu i -
do ra, por que a dis tri bu i do ra con ti nua a ser uma con -
ces si o ná ria de ser vi ço pú bli co. Qual o pro ble ma? O
pro du tor in de pen den te, ao con trá rio da con ces si o ná -
ria, não tem a mes ma res pon sa bi li da de em ter mos da 
ex pan são do sis te ma. A ló gi ca é a se guin te: se ti ver
de man da para ener gia, as em pre sas vão in ves tir, in -
de pen den te men te de ha ver ou não me tas obri ga tó ri -
as nos con tra tos de con ces são.

Ora, a cri se que es ta mos vi ven do hoje mos tra
quão fa la ci o so é esse ra ci o cí nio. Já há al gum tem po
que é ní ti do o des com pas so en tre o cres ci men to da
de man da e o cres ci men to da ofer ta, si na li zan do, por -
tan to, a ne ces si da de de no vos in ves ti men tos. Nem
por isso, o si nal de mer ca do foi su fi ci en te para que os
in ves ti men tos ocor res sem. 

Uma so lu ção que vem sen do pro pos ta pelo Go -
ver no para sa nar esse pro ble ma se ria a in clu são, no
edi tal de pri va ti za ção, da exi gên cia de um cer to per -
cen tu al de in ves ti men to em nova ge ra ção pe las em -



pre sas pri va ti za das, pelo pro du tor in de pen den te. Eu
não te nho cer te za se foi in clu í da essa cláu su la no edi -
tal de pri va ti za ção das ge ra ções. Pen so que não, mas 
não te nho cer te za. No que diz res pe i to às ou tras, foi
in clu í da a cláu su la no edi tal de pri va ti za ção da
Cesp-Ti e tê e da Cesp-Pa ra na pa ne ma, ven di da em
1999 pelo Go ver no de São Pa u lo, exi gin do um au -
men to de 15% na ofer ta de ener gia nos oito pri me i ros
anos do con tra to de con ces são. Essa cláu su la é ni ti -
da men te su fi ci en te se lem brar mos que o con tra to tem 
du ra ção de trin ta anos. Então, co lo ca ram 15% du ran -
te os pri me i ros oito anos, mas o con tra to tem du ra ção
de trin ta anos. O edi tal de pri va ti za ção da Cesp-Pa ra -
ná traz uma meta de ex pan são de ener gia de 16,5%
para os pró xi mos oito anos. Esse va lor tam bém é ir ri -
só rio, vis to que o rit mo de cres ci men to do mer ca do de 
ener gia do Bra sil é cer ca de 5%, ou seja, ele cres ce
48% nos oito anos e es tão exi gin do 16%.

É im por tan te men ci o nar que esse sis te ma de
trans for mar as em pre sas con ces si o ná ri as de ser vi ço
pú bli co em pro du to ras in de pen den tes foi se gui do no
Re i no Uni do. Ago ra, no Re i no Uni do – país, aliás, no
qual a re for ma bra si le i ra se ins pi rou –, a pri va ti za ção,
em 90, foi re al men te se gui da por uma mas si va onda
de in ves ti men tos no vos. Para se ter uma idéia, nos
dois pri me i ros anos, foi-se en co men da da uma quan ti -
da de de usi nas no vas, no Re i no Uni do, su fi ci en te
para aten der até mes mo à cres cen te de man da da
eco no mia bra si le i ra.

Então, nes se pon to, se ria le gí ti mo se per gun tar
o se guin te: por que, na Grã-Bre ta nha, hou ve essa ex -
pan são e, no Bra sil, não hou ve essa ex pan são? Será
que o Bra sil está fa zen do algo er ra do? É um pro ble ma 
tran si tó rio? Então, va mos en ten der por que a ex pe -
riên cia com no vos in ves ti men tos na Grã-Bre ta nha foi
tão di fe ren te da que ocor reu no Bra sil. Por que, na
Grã-Bre ta nha, hou ve es ses in ves ti men tos e, no Bra -
sil, as em pre sas in ter na ci o na is de ge ra ção não es ta -
vam e ain da não es tão con fi an do e fa zen do os in ves ti -
men tos? Ora, no an ti go mo de lo mo no po lis ta da in -
dús tria elé tri ca de pro pri e da de es ta tal ou pri va da, a
res pos ta para essa ex pan são era sim ples. Exis tia a
ne ces si da de de am pli ar a ca pa ci da de de ge ra ção e,
se exis tia essa ne ces si da de, en tão, pelo con tra to de
con ces são, obri ga vam-se as em pre sas a fa ze rem
esse in ves ti men to, sen do que as em pre sas ti nham
ga ran ti do um ní vel ra zoá vel de lu cra ti vi da de. Era as -
sim que fun ci o na va. Ora, num mer ca do com pe ti ti vo,
seja ele elé tri co ou de ou tro bem qual quer, o cri té rio
para o in ves ti men to é a lu cra ti vi da de es pe ra da e a
ava li a ção do ris co en vol vi do. Por exem plo, os aci o nis -

tas das em pre sas da Fran ça, da Espa nha ou dos
Esta dos Uni dos, com pre en si vel men te, não têm ra zão 
ne nhu ma em in ves tir no Bra sil para re sol ver a fal ta de
ener gia no Bra sil, se eles não ob ti ve rem o re tor no fi -
nan ce i ro de se ja do. Isso é ló gi co. Em um mer ca do li -
vre, nin guém pode ser for ça do a in ves tir – esse é o
prin cí pio do mer ca do. É cla ro que, para a ma i o ria dos
pro du tos nor ma is, a es cas sez vai ser um óti mo in di -
ca dor de que pode ser ob ti do lu cro, mas a ele tri ci da de 
não é um pro du to nor mal. Para a ma i o ria dos pro du -
tos, os con su mi do res po dem man ter es to ques que
po dem ser uti li za dos para su a vi zar os pe río dos de
pre ços al tos. Um pro du to di fe ren te pode fre qüen te -
men te ser subs ti tu í do. Um exem plo: se es ti ver fal tan -
do car ne bo vi na, po de mos co mer pe i xe. Pode-se uti li -
zar bens im por ta dos para aten der a pro du ção na ci o -
nal. No caso da ele tri ci da de, ne nhu ma des sas con di -
ções pode ser uti li za da. Além dis so, os in ves ti men tos
em no vas plan tas, no caso do se tor elé tri co, são mu i to 
al tos, e leva-se de três a qua tro anos do iní cio do pla -
ne ja men to até a en tra da em ope ra ção. Elas pre ci sam
mais ou me nos de uma dé ca da para pa gar o cus to do
in ves ti men to.

Por tan to, o fato de o Bra sil es tar ago ra com fal ta
de ener gia não vai in flu en ci ar de ma ne i ra ne nhu ma
os po ten ci a is in ves ti do res. No mo men to em que es -
ses in ves ti do res con se gui rem dar res pos ta à fal ta de
ener gia, isso já po de rá ter de sa pa re ci do. Por tan to, a
usi na que ve nham a cons tru ir pode até dar lu cro por
um ano ou dois, mas, logo em se gui da, terá de ser jo -
ga da fora, no mer ca do, por plan tas mais ba ra tas, que
po dem sur gir e fazê-los per der di nhe i ro.

Se ob ser var mos o exem plo do Re i no Uni do,
dois anos após a pri va ti za ção fica cla ro que as em -
pre sas que in ves ti ram não têm nada a ver com a de -
man da. Se nada ti ves se sido fe i to em ter mos de in -
ves ti men to novo no Re i no Uni do após a pri va ti za ção,
não te ria ha vi do pro ble ma ne nhum, as lu zes lá ain da
es ta ri am ace sas. Não foi a de man da que for çou os in -
ves ti men tos.

O que acon te ceu no Re i no Uni do? Ha via dois
gru pos de em pre sas que en co men da ram plan tas. Pri -
me i ro, as duas em pre sas ge ra do ras que fo ram pri va ti -
za das, a Na ti o nal Po wer e a Po wer-Gen, e de po is um
gru po de doze em pre sas de dis tri bu i ção que fo ram
pri va ti za das.

No caso da Na ti o nal Po wer e da Po wer-Gen, por 
que elas in ves ti ram? Por que elas cons ti tu íam, na
épo ca, em um du o pó lio. Só exis ti am es sas duas em -
pre sas e elas ti nham o con tro le so bre o pre ço do mer -



ca do. E po di am tam bém pas sar os cus tos para os
con su mi do res fi na is.

No caso das em pre sas dis tri bu i do ras, a pre o cu -
pa ção era o in ver so. Como es ta vam na mão des se oli -
go pó lio, ti nham como jus ti fi ca ti va e como mo ti va dor
in ves tir na ge ra ção pró pria para jus ta men te po der, até 
o li mi te de 15% que lhes eram dado, fu gir des se du o -
pó lio.

O que ha via trás de las? Ha via a ex pec ta ti va de
pas sar todo o ris co e au men to de cus to que elas ti ves -
sem para o con su mi dor ca ti vo, por que elas os ti nham
na que le mo men to.

A li ção prin ci pal que ti ra mos do sis te ma in glês e
que é re le van te para o caso bra si le i ro é que a onda de 
in ves ti men tos que ocor reu não foi por ne ces si da de
nem por um si nal de mer ca do. Os in ves ti men tos que
ocor re ram na Ingla ter ra fo ram pos sí ve is so men te por -
que hou ve jus ta men te uma fa lha de mer ca do.

Os in ves ti men tos ocor re ram na Ingla ter ra de vi -
do ao fato de a ge ra ção ser su pri da por um du o pó lio e
pe los con su mi do res ca ti vos ban ca rem os ris cos do
in ves ti men to. Não foi, por tan to, o mer ca do que re sol -
veu o pro ble ma do in ves ti men to na Ingla ter ra, foi, de
fato, a fal ta do mer ca do. Foi a fa lha do mer ca do que
deu se gu ran ça para que os in ves ti men tos ocor res -
sem.

Esse é um ele men to fun da men tal para en ten der 
o pro ble ma bra si le i ro. Se a Ingla ter ra tem esse pro -
gra ma de pro du ção in de pen den te, os Esta dos Uni dos 
têm ou tro, que é um sis te ma mis to, em vá ri os es ta -
dos, em que pre va le ce o ser vi ço pú bli co, e há a pro -
du ção in de pen den te ao lado do ser vi ço pú bli co. Nos
Esta dos Uni dos, ao con trá rio da Ingla ter ra e do que é
pro pos to pelo mo de lo bra si le i ro, a cri a ção da fi gu ra
do pro du tor in de pen den te não re pre sen tou o fim da
con ces si o ná ria de ser vi ço pú bli co. A cri a ção do pro -
du tor in de pen den te foi po si ti va por que abriu es pa ço
para o se tor pri va do fa zer no vos in ves ti men tos: pe -
que nas cen tra is, ter mo e lé tri cas, co-ge ra ção, fon tes
al ter na ti vas. Ao mes mo tem po, man te ve-se o ser vi ço
pú bli co de ge ra ção onde o Esta do tem um po der di re -
to de in ter ven ção, de con tro le di re to da ex pan são.
Esse é o pri me i ro pas so fun da men tal. A idéia de que
o mer ca do po de rá re sol ver tudo por meio dos pro du -
to res in de pen den tes é fal sa. A ex pe riên cia in ter na ci o -
nal mos tra que não é bem as sim, fora a ex pe riên cia
bra si le i ra que vi ve mos ago ra.

O se gun do pro ble ma, que está ex tre ma men te
re la ci o na do ao pri me i ro, diz res pe i to ao fato de o mo -
de lo do se tor elé tri co bra si le i ro ter aban do na do o pla -
ne ja men to de ter mi na ti vo. No mo de lo de pla ne ja men -

to de ter mi na ti vo or de na vam-se as usi nas em or dem
cres cen te de cus tos. Como ha via con ces si o ná ri as de
ser vi ço pú bli co, atri bu ía-se às con ces si o ná ri os de
ser vi ço pú bli co a res pon sa bi li da de pela im ple men ta -
ção do pla no. Ora, ado tou-se no lu gar do pla ne ja men -
to de ter mi na ti vo um pla ne ja men to in di ca ti vo. Nes te
lis ta mos as usi nas, mas não exis te a obri ga ção de fa -
zer os em pre en di men tos. É uma lis ta in di ca ti va. As
usi nas são pos tas em li ci ta ção e aguar da-se que al -
guém faça uma pro pos ta. Se não há pro pos tas, as
usi nas não são cons tru í das. Na ló gi ca do pla ne ja -
men to de ter mi na ti vo, o que se fa zia? Ía mos ex plo ran -
do os em pre en di men tos em or dem cres cen te de cus -
to, ou seja, do in ves ti men to mais ba ra to ao mais caro.
O que acon te ceu ago ra no Bra sil? Como aban do na -
mos esse tipo de in ves ti men tos, de mos um sal to em
ter mos de cus to. Esta mos su bin do os de gra us em ter -
mos de cus to. Pu la mos vá ri os de gra us. A ter mo e lé tri -
ca a R$80,00 me ga watt/hora não se ria o pró xi mo de -
grau da nos sa se qüên cia de cus to. Oi ten ta re a is por
me ga watt/hora é o cus to mar gi nal in ter na ci o nal e não
bra si le i ro. Então, o si nal que está sen do uti li za do,
R$80,00, não é o nos so cus to mar gi nal. Sal ta mos vá -
ri os de gra us em uma es ca da que gal gá va mos pas so
a pas so.

Fa la rei so bre o ter ce i ro pro ble ma. Jun tan do a
au sên cia de um pla ne ja men to de ter mi na ti vo, o fato
de ha ver res tri ções aos in ves ti men tos das es ta ta is e o 
in te res se de atra ir ca pi tal pri va do para as ter mo e lé tri -
cas a gás na tu ral, que es ta vam so bran do, foi lan ça do,
jus ta men te, o es tí mu lo à in tro du ção de ter mo e lé tri -
cas. Sem dú vi da al gu ma, as ter mo e lé tri cas têm um
pa pel im por tan te: o de com ple men tar o sis te ma hí dri -
co. O pro fes sor Pin guel li e o Pro fes sor Adil son fa la -
ram que as ter mo e lé tri cas en tram com ple men tan do o 
sis te ma hí dri co. As ter mo e lé tri cas não vão en trar, no
mo men to, com ple men tan do o sis te ma hí dri co, mas
na base, subs ti tu in do as hi dro e lé tri cas. Por quê?
Exis te um con tra to. Como o Pro fes sor Adil son Oli ve i ra 
mos trou bem, foi fe i to o con tra to de com pra de gás do
tipo take or pay com a Bo lí via, pelo qual se tem que
pa gar pelo gás, mes mo que não se con su ma. Ora, o
em pre en de dor da usi na ter mo e lé tri ca, já que tem de
pa gar mes mo que não se con su ma, tem que co lo car
aque la ter mo e lé tri ca ope ran do o tem po todo.

Então, po de ría mos che gar, como foi bem apon -
ta do, à ir ra ci o na li da de no Bra sil de, quan do os re ser -
va tó ri os su bi rem, ter mos que ver ter água, jo gar água
fora, e con su mir o gás im por ta do. É cla ro que a so lu -
ção para isso, para não con su mir mos esse gás, se ria
pa gar mos as ter mo e lé tri cas para fi ca rem pa ra das, o



que, de qual quer je i to, te re mos de fa zer, o que é uma
ou tra ir ra ci o na li da de.

Enca mi nhan do para a con clu são, eu que ria
apre sen tar um ou tro pon to, que diz res pe i to ao nó ta -
ri fá rio. Veja bem: hoje, como foi bem apon ta do, as ta ri -
fas re si den ci a is são, no Bra sil, mais ca ras do que em
vá ri os pa í ses de sen vol vi dos. Fo ram da dos nú me ros,
ela é mais cara do que no Ca na dá, na Fran ça, do que
na ma i o ria dos Esta dos ame ri ca nos. Então, te mos no
se tor re si den ci al uma ener gia bas tan te cara. Essa
ener gia cara no se tor re si den ci al é de cor rên cia dos
au men tos que ocor re ram na dé ca da de 90, jus ta men -
te, em pri me i ro lu gar, para com pen sar as ta ri fas que
es ta vam, é cla ro, mu i to acha ta das an te ri or men te, de -
vi do à po lí ti ca in dus tri al e ma cro e co nô mi ca, mas, por
ou tro lado, para vi a bi li zar a pri va ti za ção das dis tri bu i -
do ras. De tal ma ne i ra que, no pe río do que pre ce deu à
pri va ti za ção, en tre 1989 e 1994, as ta ri fas re si den ci a -
is no Bra sil au men ta ram, em ter mos re a is, 77%. Se
pe gar mos nes se mes mo pe río do as ta ri fas nos pa í -
ses da OCDE (Orga ni za ção para a Co o pe ra ção e o
De sen vol vi men to Eco nô mi co), elas au men ta ram ape -
nas 17%.

No pe río do pós pri va ti za ção, os au men tos tam -
bém são enor mes. Em ter mos no mi na is, en tre 1995 e
2001, as ta ri fas do se tor re si den ci al au men ta ram
125%. O IGPM (Índi ce Ge ral de Pre ços do Mer ca do)
au men tou ape nas 83%. Se pe gar mos o Índi ce de
Pre ços ao Con su mi dor (IPC), ele au men tou ape nas
67%. Então, hou ve um au men to real mu i to gran de.

O mais ex tra or di ná rio é que hou ve um des com -
pas so en tre o au men to das ta ri fas do se tor re si den ci al 
e as ta ri fas in dus tri a is. No iní cio da dé ca da de 90, a
ta ri fa re si den ci al bra si le i ra era 50% ma i or que a in -
dus tri al. Hoje, ela é 130% ma i or do que a ta ri fa in dus -
tri al; um con su mi dor re si den ci al paga 130% a mais do 
que o con su mi dor in dus tri al.

É cla ro que no mun do todo a ta ri fa in dus tri al é
um pou co mais ba ra ta, por que é uma car ga con cen -
tra da e exis te a ques tão da po lí ti ca in dus tri al, mas
acho que está ha ven do um cer to exa ge ro aqui, com
esse sub sí dio cru za do. Cla ro que tem que ha ver uma
di fe ren ça, mas é ab sur do o ní vel de sub sí dio que o
con su mi dor re si den ci al dá para a in dús tria no Bra sil. 

Ago ra, a si tu a ção pode fi car mu i to mais gra ve a
par tir de 2003. O que vai acon te cer a par tir de 2003?
Exis te uma bom ba ar ma da, que vai ex plo dir se não a
de sar mar mos. Hoje, exis tem con tra tos bi la te ra is en -
tre as ge ra do ras e as dis tri bu i do ras, ou seja, exis te o
que a gen te cha ma de ener gia ve lha, a tal ener gia co -
mer ci a li za da a R$40,00 por me ga watt/hora. A par tir

de 2003, as ge ra do ras te rão di re i to de co mer ci a li zar
25% da sua ener gia li vre men te. Em 2004, 50%, em
2005 75%, até que em 2006 ela po de rá fa zer to dos os 
seus con tra tos no vos.

Ora, como vão es tar en tran do ter mo e lé tri cas a
R$80,00 os no vos con tra tos? Por que as em pre sas
man te rão seus con tra tos a R$40 e não a R$80? Esta -
re mos pres si o na dos, a cada ano, de 2003 até 2006, a
pra ti ca men te do brar o pre ço da ener gia, com to das as 
con se qüên ci as que isso po de rá tra zer para as in dús -
tri as, para o cus to Bra sil, para a so ci e da de.

Essa si tu a ção po de rá ser mu i to mais gra ve se
pri va ti za rem as usi nas exis ten tes, e di rei o por quê.
Atu al men te, al gu mas usi nas ge ram ener gia mu i to ba -
ra ta como, por exem plo, as usi nas de Ma rim bon do,
Fur nas, Luis Car los de Bar re to, Mas ca ri de Mo ra es –
há uma lis ta. Sa bem a quan to ge ram ener gia? Entre
R$4 a R$6 re a is por me ga watt/hora. E por quê? São
usi nas mu i to an ti gas que es tão ver ten do água e ge -
ran do ener gia mu i to ba ra ta.

As em pre sas es ta ta is, tan to atu al men te quan to
no fu tu ro, têm cer ta con di ção de man ter um cus to de
ener gia mais ba i xo, por que al gu mas usi nas têm ener -
gia a um cus to de pra ti ca men te zero.

É cla ro que não se vai ven der uma usi na es ti -
man do o va lor de R$4 ou R$7, pois se ria dar a usi na
para o em pre en de dor pri va do. Não se vai fa zer isso.
Como se deve es ti mar o pre ço? Pro je ta-se a re ce i ta
fu tu ra, de acor do com os pre ços de mer ca do, des con -
ta-se para o va lor pre sen te e ven de-se para o em pre -
sá rio. Assim, quem com prar a usi na não terá mais
aque la ener gia ba ra ta, aque le po ten ci al de fi xar um
pre ço ba ra to, pois com prou a usi na pelo pre ço de
mer ca do. O em pre sá rio pre ci sa rá co lo car a ener gia
no mer ca do ao pre ço do cus to mar gi nal, ou seja,
R$80 por me ga watt/hora.

Per de mos aque le col chão. Isto em eco no mia se
cha ma ren da: a di fe ren ça en tre o cus to da ener gia ve -
lha e o pre ço de mer ca do é uma ren da que o pro du tor
e o Esta do têm. Qu an do pri va ti za mos, essa ren da sai
do se tor ener gé ti co e pas sa para a área eco nô mi ca
para aba ter a dí vi da. O se tor ener gé ti co per de essa
ren da; é uma ca pa ci da de que o se tor ener gé ti co ti nha 
para in ves tir e que não tem mais. Aque la ren da da
área ener gé ti ca será trans fe ri da para a área eco nô mi -
ca para aba ter dí vi da. A ques tão da pri va ti za ção tem
esse pro ble ma cen tral, que é per der es sas usi nas ba -
ra tas. 

Ape sar de o tem po es tar che gan do ao fi nal, pre -
ten do di zer que es ses são ape nas al guns dos gra ves
pro ble mas es tru tu ra is des se mo de lo e que pre ci sam



ser re sol vi dos, pen sa dos. Está na hora de re dis cu tir -
mos a ques tão. Não pen so que de ve mos fa zer uma
vol ta ao pas sa do. Con cor do que de ve mos pen sar o
fu tu ro, con si de rar o novo ce ná rio exis ten te e o fato de
ter mos em pre sas pri va das na área de dis tri bu i ção,
além de con tra tos de gás com a Bo lí via na re a li da de
atu al. De ve mos pen sar o mo de lo para não cair nes sa
ir ra ci o na li da de que pro va vel men te acon te ce rá no fu -
tu ro.

Estou que ren do mos trar que a cri se que es ta -
mos vi ven do pode ser ape nas a pon ta do ice berg de
uma cri se es tru tu ral mu i to ma i or, se não fo rem to ma -
das as me di das ne ces sá ri as para cor ri gir os pro ble -
mas gra ves que se apre sen tam.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Antô nio Cam bra ia) –

Agra de ço o Dr. Ma u ri cio Tol mas quim.
Con ce do a pa la vra ao Dr. Ildo Sa u er, Pro fes sor

da Uni ver si da de de São Pa u lo, que dis po rá de até vin -
te mi nu tos para sua ex po si ção.

O SR. ILDO SAUER – Sr. Pre si den te, tam bém
não pre ten do re a vi var a dis cus são so bre o di ag nós ti -
co da ori gem da cri se, mas, de qual quer ma ne i ra, bre -
ve men te, em dois ou três mi nu tos, pre ten do re to mar o 
grá fi co que o Dr. Pin guel li já ha via apre sen ta do. Esse
grá fi co foi ela bo ra do por nós na USP há al gum tem po, 
até em res pos ta a re cen tes de cla ra ções de au to ri da -
des, in clu si ve do Di re tor da ANP, di zen do que es ses
da dos que apre sen tei não ti nham fun da men to e não
cor res pon di am à re a li da de. Des sa for ma, re a fir mo
aqui que, de fato, este é o pa ra dig ma de uso dos re -
ser va tó ri os nos úl ti mos anos, que nos con du ziu à cri -
se. Infe liz men te, a con ti nu i da de do grá fi co não está
aqui, mas, em abril de 2001, ter mi na mos com 33%. A
que da atí pi ca é de 30 a 50% nos ní ve is dos re ser va tó -
ri os mé di os do Su des te, do fi nal de abril até de zem -
bro, o que tra ria, de fato, o ris co de che gar mos em se -
tem bro, ou tu bro ou no vem bro sem água al gu ma, com
o País pa ra do por fal ta de ener gia.

A ex pec ta ti va anun ci a da de que, nos úl ti mos
dois anos, a chu va foi mu i to aba i xo do es pe ra do tam -
bém não é ver da de, por que está aqui plo ta da toda a
sé rie his tó ri ca das chu vas de 1931 até 1996, com
acrés ci mo dos úl ti mos dois anos, 2000 e 2001. O grá -
fi co mos tra sim ples men te que ti ve mos a mé dia, em
ver de, per mi tin do a fluên cia hi dro ló gi ca a pro du ção
da or dem de 27 mil me ga watts nos úl ti mos dois anos;
5% aba i xo no ano an te ri or; 12% no ano ime di a ta men -
te an te ri or. De for ma que nin guém es ta va au to ri za do
a es pe rar que a chu va se com por tas se de ma ne i ra di -
fe ren te do que tem se com por ta do ao lon go dos re gis -

tros his tó ri cos de que dis po mos. Não vou além dis so.
Fica cla ro que a ra zão da cri se foi a fal ta de in ves ti -
men tos, que não fo ram fe i tos por que as es ta ta is não
fo ram es ti mu la das nem in cen ti va das; ao con trá rio, fo -
ram pro i bi das. A ini ci a ti va pri va da foi es ti mu la da a
com prar o que já es ta va pron to, in clu si ve com fi nan ci -
a men tos do BNDES, con du zin do à cri se, tão bem
abor da da pelo Pin guel li e pelo Adil son. Pen so que há
con sen so em re la ção ao di ag nós ti co de to dos nós.
Não pre ci sa mos per der tan to tem po com isso.

A ques tão fun da men tal re fe re-se ao novo mo de -
lo, que está ne ces sa ri a men te sen do aban do na do, e à
bus ca de no vas op ções para o País. Co me ço dis cu tin -
do al guns pro ble mas es tru tu ra is do atu al mo de lo, que 
está em im plan ta ção, para daí apon tar so lu ções que
en ten do se rem pos sí ve is para mi ti gar a pró pria cri se,
pois cre io que, ten do uma es tra té gia ener gé ti ca de
mé dio e lon go pra zo como pano de fun do, fica mu i to
mais fá cil vi su a li zar ações que, de ma ne i ra con sis ten -
te, pos sam ser im ple men ta das para mi ti gar a cri se
emer gen ci al, já com ho ri zon te vol ta do para algo mais
du ra dou ro.

Evi den te men te, os pro ble mas da cri se ener gé ti -
ca são os se guin tes: em pri me i ro lu gar, em fun ção de
sua con cep ção, o mo de lo pro du ziu au men to bru tal
nas ta ri fas. Isso já foi dito por to dos, mas os nú me ros
es tão aqui. De 1995 para cá, as ta ri fas no se tor re si -
den ci al au men ta ram 81% aci ma da in fla ção da Fipe,
quan do com pa ra mos a ta ri fa mé dia de 1995 com a de 
ja ne i ro e fe ve re i ro de 2001. E sabe-se ago ra que mu i -
tas con ces si o ná ri as es tão ten do au men tos. A pró pria
Ele tro pa u lo, de São Pa u lo, que ain da é a ma i or dis tri -
bu i do ra do País, terá um au men to de 21%, em fun ção
do mo de lo do con tra to de con ces são, que ga ran te o
re a jus te au to má ti co dos cus tos di tos não ge ren ciá ve -
is – quan do, na ver da de, al guns o são – e a vin cu la -
ção des sa par ce la ao IGPM. Isso foi fe i to para ga ran tir 
o in te res se dos in ves ti do res e uma co i sa fun da men tal 
do mo de lo: bus car a in de pen dên cia em re la ção ao
Go ver no de qual quer me ca nis mo. Como di zi am os
con sul to res do pró prio Go ver no na oca sião, era ne -
ces sá rio que os in ves ti do res fos sem pro te gi dos de
qual quer ame a ça de al gum go ver no po pu lis ta em re -
la ção às ta ri fas, que é a gran de atra ti vi da de. Por isso,
ado tou-se o IGPM e cri ou-se a Ane el para ser in de -
pen den te, em bo ra hoje esta es te ja in ter di ta da. Evi -
den te men te, após ser in ter di ta da e de cla ra da in ca paz 
pe las me di das que cri a ram a Câ ma ra de Ges tão, isso
tam bém já caiu por ter ra. É mais um mo ti vo.

De qual quer ma ne i ra, as ta ri fas es tão aqui. No
se tor re si den ci al, ain da que no mi nal men te as ta ri fas



te nham sido equi va len tes às do se tor in dus tri al e co -
mer ci al, que au men ta ram 25% aci ma da in fla ção nos
úl ti mos anos, o au men to bru tal na ta ri fa mé dia se deu
por ca u sa da mu dan ça do cri té rio de en qua dra men to
das cha ma das ta ri fas so ci a is, da cas ca ta pro gres si va, 
do con su mo de 0 a 30, que teve au men tos mu i to aci -
ma da in fla ção, em nome de um viés que, de fato,
exis tia – ha via ca sas de pra ia, flats que se be ne fi ci a -
vam dis so: em vez de se jo gar fora só a água do ba -
nho, jo gou-se jun to o bebê. Ha via uma po lí ti ca mi ti ga -
tó ria, cor re ti va, que de ri va va duma fi lo so fia ta ri fá ria
cri a da na dé ca da de 80, a qual pra ti ca va uma mo du la -
ção mar gi na lis ta para dar um si nal apro pri a do a cada
con su mi dor de que a ta ri fa re pre sen tas se algo que
tem a ver com o cus to que ele im põe ao sis te ma, in -
clu í das aí as cor re ções so ci a is para es sas si tu a ções,
e, ao mes mo tem po, trans fe ria ao con su mi dor o be ne -
fí cio de que o cus to mé dio de pro du ção do sis te ma
bra si le i ro fa vo re ces se o sis te ma pro du ti vo e o con su -
mi dor fi nal. Isso foi sen do rom pi do no pri me i ro mo vi -
men to da li be ra li za ção do mer ca do de ener gia no
Bra sil, com o au men to das ta ri fas da dis tri bu i ção que
be ne fi ci as se, en tão, as dis tri bu i do ras e as tor nas se
atra ti vas à pri va ti za ção, oca si o nan do esse fe nô me no
que está aqui.

O se gun do mo vi men to que está em cur so em
re la ção ao mo de lo in di ca o mo vi men to – o im por tan te
nes sa trans pa rên cia são os nú me ros, a ten dên cia. Na 
ta ri fa mé dia de dis tri bu i ção, nota-se cla ra men te, em
1995, o pri me i ro sal to e os sal tos pos te ri o res, que
con du zi ram a uma ta ri fa mé dia que hoje, em dó lar, no
se tor re si den ci al, está aci ma da de mu i tos pa í ses do
pri me i ro mun do – só per de, nos Esta dos Uni dos, para 
Nova Ior que, Ca li fór nia e ou tras ci da des, in clu in do
Pa ris.

A par te pre o cu pan te, já abor da da tam bém, é a
ta ri fa de su pri men to. Aqui te mos um nú me ro da or -
dem de R$35,00 por me ga watt/h, que hoje se apro xi -
ma um pou co dos R$40,00 por me ga watt/h, cus to
mé dio, por tan to, ta ri fa mé dia pela qual os 305 mi lhões 
de me ga watts/h pro du zi dos no Bra sil hoje são trans -
fe ri dos das ge ra do ras para as dis tri bu i do ras e, por
con se guin te, aos con su mi do res fi na is. Hoje, a par te
que não era pro du zi da em 1999 já está li be ra da e
sen do ne go ci a da por con tra tos bi la te ra is, me di a dos
ou não pelo va lor nor ma ti vo, ou pelo mer ca do spot,
para aque las con ces si o ná ri as que re sol ve ram se ex -
por a esse mer ca do. Então, o gran de pro ble ma es tru -
tu ral se ria se pros se guís se mos no mo de lo com a pri -
va ti za ção e, em se gui da, con co mi tan te men te, com a
cri a ção des se novo me ca nis mo de mer ca do com pe ti -

ti vo. Con ce i tu al men te, há se rís si mas dú vi das de que
ha ve rá com por ta men to dos agen tes que aí en tra rem
na bus ca da com pe ti ção. E há teó ri cos im por tan tes
que acham que um se tor que ven de um pro du to ho -
mo gê neo como a ele tri ci da de, in di fe ren ci a do, pro du -
zi do por uma in dús tria com al tos cus tos fi xos, ba i xos
cus tos ope ra ci o na is, su je i tos à efe ti va ação do dono,
do ges tor, ra ra men te se pres ta a que o am bi en te com -
pe ti ti vo seja cri a do. Ou seja, quan do se com pra uma
sal si cha, com pra-se pela mar ca, sa ben do que é da
Sa dia, da Per di gão, ou de quem mais for; com car ro
acon te ce da mes ma for ma. Mas, com ele tri ci da de,
não se sabe quem é o pro du tor. Essa é a na tu re za ho -
mo gê nea e in di fe ren ci a da do pro du to ci ta do. Nes sas
con di ções, di zem mu i tos teó ri cos, di fi cil men te os in -
ves ti do res que se su je i tas sem à com pe ti ção re cu pe -
ra ri am seus cus tos. Sa ben do dis so pre vi a men te, eles
têm toda a ne ces si da de de se or ga ni zar para ten tar
con tro lar os pre ços por al gum me ca nis mo ou res trin -
gir a ofer ta. É esse um dos ar gu men tos que se dá
para se ex pli car, em par te, a cri se da Ca li fór nia.

No mer ca do com pe ti ti vo, além da sua base pro -
du zir au men to bru tal, já abor da do aqui, se o pre ço di -
re tor da ener gia for de fato a tér mi ca, a de gás na tu ral
im por ta do, o que não é uma ne ces si da de his tó ri ca,
mas pro du to de uma de ci são po lí ti ca que pode e deve 
ser re ver ti da – e ten ta rei mos trar isso aqui, cor ro bo -
ran do com o que ou tros tam bém já dis se ram –, há ou -
tras al ter na ti vas mais in te li gen tes para ex pan dir a
ofer ta que não nos obri gam a se guir essa tra je tó ria
ine vi tá vel. De qual quer ma ne i ra, com bi nan do a po lí ti -
ca que es ta va sen do pro pos ta com o novo mo de lo, o
que te ría mos era, na emer gên cia do mer ca do com pe -
ti ti vo, pro gres si va men te, as ta ri fas, to dos os 305 mi -
lhões de me ga watts/h pro du zi dos pe las hi dráu li cas
hoje ao ano se ri am ven di dos por ta ri fas da or dem de
R$90,00 a R$100,00 o me ga watt/h. Ve jam a di fe ren -
ça: de R$40,00 para R$90,00 são R$50,00; de
R$40,00 para R$100,00 são R$60,00 cada me ga -
watt/h. Te ría mos aí uma trans fe rên cia de ren da do se -
tor pro du ti vo, dos or ça men tos das fa mí li as, dos ca i -
xas das em pre sas para o se tor elé tri co, pro va vel men -
te in ves ti do res, da or dem de 15 – ses sen ta ve zes três
– a 18 bi lhões de re a is por ano. Se se con fi gu rar de
que o pre ço di re tor do mer ca do com pe ti ti vo é o das
tér mi cas, si na li za do por cus tos da or dem de qua ren ta 
dó la res o me ga watt-hora ao câm bio de hoje, a dois,
dois re a is e meio por dó lar um me ga watt-hora. 

Esta é uma si tu a ção ab so lu ta men te dra má ti ca
para o se tor pro du ti vo. Essa tran si ção bru tal, no ho ri -
zon te de qua tro anos, um au men to que se con fi gu ra rá 



com re pas ses ao se tor re si den ci al, de um au men to de 
qua ren ta a cin qüen ta re a is, em uma mé dia de 170,
sig ni fi ca um au men to de 30% a 40% no se tor re si den -
ci al. Trin ta por cen to ou, tal vez, um pou co me nos do
que isso.

No se tor in dus tri al, com as al tas ten sões, que
hoje pa gam ta ri fas da or dem de qua ren ta a qua ren ta
e cin co, um pou co mais de re a is por me ga watt-hora,
sig ni fi ca ria do brar as suas ta ri fas. Evi den te men te, há
um pac to se to ri al na in dús tria e nas ati vi da des eco nô -
mi cas, que é bru tal, as so ci a da à fi lo so fia do novo mo -
de lo. Só por isso, eu cos tu ma va di zer que, se o mo de -
lo ti ves se fun ci o na do, ele se ria mu i to ruim por au men -
tar as ta ri fas nes sa di re ção. Re ve lou-se o de sas tre
por que, aca bou-se pro vo can do, além dis so tudo, o
de sa bas te ci men to e a cri se que nos en con tra mos
hoje. De ma ne i ra que pre ci sa ser re vis to.

É im por tan te di zer que uma das gran des ra zões
é por que se di zia que a pri va ti za ção era para aba ter a
dí vi da pú bli ca, for ne cer sa ú de, edu ca ção e se gu ran -
ça, que são ob je ti vos de po lí ti ca ge ral. De qual quer
ma ne i ra, a con tri bu i ção das pri va ti za ções da re du ção
da dí vi da pú bli ca, de 1994 até 2000, au men tou de
cen to e ses sen ta bi lhões de re a is para mais de se is -
cen tos bi lhões, hoje.

De pen den do do cri té rio do BNDES que se ado -
te, usan do câm bio de um a um, quan do fo ram fe i tas –
ago ra, con ver ti das a R$ 2,50 ou R$ 2,00 por um – va -
ri am de ses sen ta a cem bi lhões de re a is. De ma ne i ra
que não é uma con tri bu i ção tão sig ni fi ca ti va para o
equi lí brio das con tas pú bli cas.

O pro ble ma da dí vi da pú bli ca tem ou tra ori gem.
Está em ou tro pon to do mo de lo de es ta bi li za ção da
eco no mia. Se de um lado não se re sol ve rem as dí vi -
das, de ou tro es ta rão se cri an do pro ble mas adi ci o na -
is. O fato de 79% do in ves ti men to es tran ge i ro di re to
vin do ao Bra sil ter ido para o se tor da in fra-es tru tu ra,
está fa zen do com que o qua dro das con tas ex ter nas
se agra ve. Quem an tes re mi tia algo como dez bi lhões
de dó la res, por ano, a tí tu lo de ju ros, de lu cros e de di -
vi den dos, apre sen ta va algo em tor no de 28% das ex -
por ta ções. No ano pas sa do, atin gi mos algo su pe ri or a 
23 bi lhões de dó la res. Essa é uma ten dên cia cres cen -
te que, ra pi da men te, está se ex pan din do, cri an do um
pro ble ma sé rio nas con tas pú bli cas, e no equi lí brio
das con tas ex ter nas que se mos tra agra va do por
aqui, por que, subs tan ci al men te, a evo lu ção da de -
pen dên cia ex ter na, in ves ti men tos es tran ge i ros di re -
tos es tão aqui e o dé fi cit em tran sa ções cor ren tes tem 
sido com pen sa do por in ves ti men tos di re tos es tran ge -
i ros até ago ra no País. Gran de par te dele de di ca do à

in fra-es tru tu ra. Há pou co o que se pri va ti zar hoje.
Essa ten dên cia de re mes sas con ti nua. 

Por tan to, te mos um nó ma cro e co nô mi co que
tem um pé no se tor da in fra-es tru tu ra e ou tro fun da -
men tal no se tor elé tri co, mos tran do que a fi lo so fia ge -
ral, tan to se to ri al, quan to a sua con tri bu i ção para o
res tan te da eco no mia exi ge uma re vi são fun da men tal 
e que es ta mos, de fato, a ca mi nho de ques tões mais
sé ri as.

De qual quer ma ne i ra, não é o meu ob je ti vo dis -
cu tir aqui tão fun da men tal men te es sas ques tões,
mas, aci ma de tudo, apon tá-las. 

O País dis põe, na se gun da par te, como es tra té -
gia de ener gia, de op ções mu i to in te res san tes para
se rem de sen vol vi das. Elas de vem ser con si de ra das
nes se con tex to. A mais im por tan te, sem dú vi da ne -
nhu ma, está co lo ca da de ma ne i ra sim pló ria nes ta fi -
gu ra. Está ma pe a do o po ten ci al hi dre lé tri co bra si le i ro
a par tir de da dos do ban co de da dos ofi ci a is da Ele -
tro brás, que vem com pi lan do os es tu dos há anos. É a
Base de Da dos do Si pob – Sis te ma de Infor ma ções
do Po ten ci al Bra si le i ro. O que sig ni fi cam es ses nú me -
ros? Pri me i ra men te, es tão em dó la res, de 1998,
quan do o Real era um a um. Lem bro-me bem de que
a con ver são não era ao câm bio do dia, por que 85%
dos in ves ti men tos em uma hi dro e lé tri ca são em real,
que usam fa to res de pro du ção na ci o na is, o que é uma 
di fe ren ci a ção fun da men tal em re la ção às tér mi cas de 
gran de por te, que de pen dem de gás im por ta do –
como o da Bo lí via – e de equi pa men tos im por ta dos.

De qual quer ma ne i ra, te mos aqui uma in di ca ção 
de que algo como 50 mil me ga watts de po ten ci al hi -
dráu li co têm cus tos in fe ri o res a US$2 mil – pra ti ca -
men te R$2 mil o qui lo watt ins ta la do –, in di can do que
seus cus tos se rão mu i to in fe ri o res aos das tér mi cas
de gran de por te, fa vo re ci das pe las po lí ti cas ofi ci a is
pro pug na das até ago ra, com a van ta gem adi ci o nal de 
de pen de rem de fa to res de pro du ção na ci o na is:
mão-de-obra, en ge nha ria, tec no lo gia, equi pa men tos, 
obras ci vis. Evi den te, o po ten ci al bra si le i ro pros se -
gue, che ga até 70 mil me ga watts, já com ca pa ci da de
po ten ci al e pro je to bá si co ma pe a dos. Te mos, po rém,
além dis so, um to tal de 200 mil me ga watts, sem esse
ní vel de de ta lha men to, dis po ní ve is no País para as
gran des cen tra is hi dro e lé tri cas. De for ma que essa é
uma agen da, um re cur so que não pode ser ne gli gen -
ci a do por um país que se pre ten de ci en te da ne ces si -
da de de pro ver in fra-es tru tu ra, di na mi zar a sua eco -
no mia e va lo ri zar seus re cur sos.

De ou tra par te, te mos no Bra sil a pos si bi li da de
das pe que nas cen tra is hi dro e lé tri cas, que po dem



cum prir um pa pel ex tre ma men te im por tan te, mas que 
têm sido ne gli gen ci a das subs tan ci al men te até ago ra,
em bo ra haja al guns in cen ti vos na le gis la ção para
elas. Mas não bas ta a au to ri za ção de que as ta ri fas de 
trans por te da ener gia das PCHs e da dis tri bu i ção te -
nham ní vel com pa tí vel com os cus tos de las, para que
elas se tor nem com pe ti ti vas. É pre ci so ir além. É pre -
ci so bus car me ca nis mos de ação con cre ta, de ação
afir ma ti va do Po der Pú bli co, para cri ar os in cen ti vos,
me ca nis mos de fi nan ci a men to, as sis tên cia téc ni ca e
um con jun to de ações.

Des sa ma ne i ra, po tên cia ins ta la da da or dem de
2.800 me ga watts, em PCHs, é pos sí vel. E há uma
pos si bi li da de de che gar mos até 10.000 me ga watts,
de pen den do do ní vel de de ta lha men to em que se
que i ram bus car as es ti ma ti vas. Além do mais, as pe -
que nas cen tra is hi dro e lé tri cas po dem ter um pa pel
im por tan te no de sen vol vi men to re gi o nal, con si de ran -
do o uso múl ti plo das águas para ir ri ga ção, na ve ga -
ção even tu al men te – na ve ga ção não tem im por tân cia 
nes se caso –, mas pis ci cul tu ra, ir ri ga ção, pro je tos tu -
rís ti cos e ou tras co i sas.

Ou tra op ção im por tan te, além das gran des e pe -
que nas cen tra is hi dro e lé tri cas, tem a ver com a re po -
ten ci a li za ção e mo der ni za ção de usi nas já exis ten tes. 
Esse é um es tu do fe i to por alu nos nos sos em re la ção
às usi nas da atu al Ti e tê, ao tem po em que ain da per -
ten cia à Cesp, que, pela con fi gu ra ção ini ci al, te ria
uma po tên cia ins ta la da da or dem de 2.600 me ga -
watts. De po is, mu dou um pou co, mas há uma in di ca -
ção cla ra de que o po ten ci al de acrés ci mo na po tên -
cia ins ta la da, mer cê de ações de mo der ni za ção, se ria 
da or dem de 300 me ga watts. Por tan to, algo como
10% de ga nho em usi nas já exis ten tes.

Ou tra gran de op ção, evi den te men te, do País si -
tua-se em uma ação de cur to pra zo que pode se con -
fi gu rar em uma ação de lon go pra zo. Estou fa lan do da
co-ge ra ção. A co-ge ra ção no País tem sido ne gli gen -
ci a da subs tan ci al men te até ago ra. Só para ci tar al -
guns pa í ses, os Esta dos Uni dos têm 60 mil me ga -
watts de ca pa ci da de ins ta la da em co-ge ra ção; Ho lan -
da e Espa nha, nos úl ti mos anos, acres cen ta ram qua -
se nada em ge ra ção con ven ci o nal, ba si ca men te em
co-ge ra ção, mer cê da dis po ni bi li da de de com bus tí ve -
is. No caso bra si le i ro, há uma es ti ma ti va que re sol vi ti -
rar do pla no de ce nal da Ele tro brás, em bo ra haja ou -
tras es ti ma ti vas mais oti mis tas que isso, em re la ção
às pos si bi li da des de au men tar, no se tor in dus tri al, ali -
men tos e be bi das, ba si ca men te do se tor su cro al co o -
le i ro, quí mi co, re fi no de pe tró leo, si de rúr gi co, pa pel e
pa pe lão, ci men to têx til. Fora isso, te mos o se tor ter -

ciá rio, como ho téis, shop pings cen ters, etc., que po -
dem, tran qüi la men te, apor tar algo como 20 mil me ga -
watts de ca pa ci da de de pro du ção de ener gia por
meio da subs ti tu i ção de com bus tí ve is na in dús tria –
óleo com bus tí vel por gás na tu ral, uma vo ca ção im -
por tan te para o gás na tu ral – no se tor ter ciá rio, se tor
in dus tri al, me lho ran do as con di ções am bi en ta is, re -
du zin do cus tos, au men tan do a com pe ti ti vi da de da in -
dús tria que se be ne fi ci ar do sis te ma de co-ge ra ção.
Fal ta para isso no va men te fi nan ci a men to, as sis tên cia 
téc ni ca, re gu la men ta ção ade qua da, ação pró-ati va,
tan to do Esta do quan to à obri ga ção de fa zer as con -
ces si o ná ri as de dis tri bu i ção cum pri rem seu pa pel
nes sa his tó ria, bem como as de ge ra ção ain da es ta -
ta is, que fa çam par ce ri as para vi a bi li zar isso. 

De ma ne i ra que esta é uma agen da ener gé ti ca,
com bi na da com a con ser va ção de ener gia. To dos nós 
con cor da mos que o País dis põe de um po ten ci al da
or dem de 15 a 20% de re du zir seu con su mo com
ações apro pri a das de con ser va ção nas áre as re si -
den ci al, do co mér cio e ser vi ços, das in dús tri as.
Então, essa agen da, com bi nan do, de ma ne i ra sim pli -
fi ca da, 50 mil me ga watts de no vas hi dro e lé tri cas –
não pro pug no que to das se jam fe i tas, há pro ble mas
am bi en ta is, agrá ri os, so ci a is – até 10 mil me ga watts
de PCHs, 3 a 5% de ga nhos em re po ten ci a ção e mo -
der ni za ção, que sig ni fi cam seus 3 mil me ga watts de
ca pa ci da de equi va len te; co-ge ra ção da or dem de 20
mil me ga watts. Ora, isso nos dá um ho ri zon te de aten -
der nos sa de man da, nos sa ne ces si da de por ser vi ço
ener gé ti co num ho ri zon te de até dez anos, sem gran -
des pre o cu pa ções. 

De ma ne i ra que o mo de lo ener gé ti co que for di -
vi sa do a par tir de ago ra deve le var em con ta esse po -
ten ci al de re cur sos e o im pac to po si ti vo que o seu de -
sen vol vi men to terá so bre os se to res pro du ti vos du -
pla men te, de um lado por usar fa to res de pro du ção
na ci o na is; de ou tro lado, por per mi tir a pro du ção de
ener gia a cus tos bem me no res, mu dan do aque le pa -
ra dig ma an te ri or ser ine vi tá vel se guir-se uni ca men te
e ex clu si va men te pe las tér mi cas de gran de por te, que 
têm in te res se subs tan ci al em aten der aos in ves ti do -
res de gran de por te tam bém, que bus cam cons tru ir
pro ject fi nan ces, que são mais fá ce is e tran qüi los de
ge ren ci a men to. De ma ne i ra que essa é uma agen da
mais in te res san te. 

Con si de ran do isso como pano de fun do para as
con si de ra ções de cur to e mé dio pra zos, evi den te -
men te que eles nos dão a pos si bi li da de de al gu mas
ações para o pla no emer gen ci al que o Go ver no está
pro pon do ago ra. Em pri me i ro lu gar, o mo de lo pre ci sa



ser re vis to para aten der a isso. A Ane el foi in ter di ta da,
por tan to não cum pre mais o pa pel ins ti tu ci o nal como
pre vis to. O mer ca do ata ca dis ta não pode ser mais uti -
li za do como re fe ren ci al para ne go ci ar a ener gia que
não ve nha a ser con su mi da por con su mi do res de
gran de por te, como é o caso do se tor de alu mí nio,
por que mer ca do pres su põe exis tên cia de ofer ta e de -
man da. De um lado, fora os ví ci os já apon ta dos aí, em 
que, na ver da de, não te mos um mer ca do de ajus te,
por que se tra ta de pro gra ma com pu ta ci o nal que de fi -
na a par tir de pa râ me tros es ti ma dos, en tre os qua is
um ar bi trá rio de R$684,00 pelo cus to/dé fi cit da ener -
gia, di zer qual o cus to do dé fi cit, e isso ser usa do
como ins tru men to para le gi ti mar tran sa ções ab so lu -
ta men te ina ce i tá ve is. Não é por que o mer ca do ata ca -
dis ta nun ca cum priu seu pa pel tam pou co tem con di -
ções de cum pri-lo ade qua da men te no novo am bi en te. 
Me ca nis mos de mer ca do são im por tan tes para ori en -
tar a alo ca ção efi ci en te de re cur sos, mas eles pre ci -
sam ser cons tru í dos para que le vem em con ta as es -
pe ci fi ci da des dos re cur sos e do tipo de ofer ta de ener -
gia de que dis po mos no País. O caso da hi dre le tri ci -
da de não se ajus ta a isso lá. 

Acho que o Go ver no deve, numa épo ca de cri se, 
eco no mia de guer ra, ra ci o na men to, evi den te men te
de cre tar o re co nhe ci men to ofi ci al de que o mer ca do
ata ca dis ta não ser ve como ins tru men to e deve ser
subs ti tu í do por ou tras me di das que le vem em con ta
jul ga men tos mais apro pri a dos e trans pa ren tes so bre
o va lor da ener gia para re sol ver es sas ques tões. O
que me as sus ta tam bém é que o Go ver no não te nha
pen sa do em usar mais me ca nis mos; ele, que tan to
tem de fen di do tan to o mer ca do, usar mais me ca nis -
mos de mer ca do para obri gar in clu si ve as con ces si o -
ná ri as de dis tri bu i ção a com pra rem o não-con su mo
dos con su mi do res. Pois é, elas es tão obri ga das, pelo
con tra to de con ces são, a aten der a sua de man da de
ener gia, não fo ram li be ra das des sa obri ga ção. Ora,
uma das for mas que elas te ri am era com prar dos
seus con su mi do res, que têm com elas con tra to de
con su mo ou não-con su mo. E aí vem a ca de ia de res -
pon sa bi li da des para re pas sar isso even tu al men te às
ge ra do ras ou até ao pró prio Go ver no, mas era um
me ca nis mo que para mim da ria mais re sul ta dos do
que o que tem sido fe i to até ago ra, até por que o me -
ca nis mo de com pra do não con su mo pro va vel men te
pro du zi ria cus tos de não con su mo, jul ga dos in di vi du -
al men te pe las em pre sas e pe los con su mi do res, re du -
zin do a sua par ti ci pa ção no con su mo, a cus tos e pre -
ços mu i to in fe ri o res do que es ses pro pug na dos em al -
gu mas cir cuns tân ci as, ba se a do num pre ço ar bi trá rio,

sem fun da men to con ce i tu al, que é o do mer ca do ata -
ca dis ta.

De ma ne i ra que esta é a pri me i ra ob ser va ção
em re la ção ao pla no de emer gên cia do Go ver no: é
pre ci so ze lar pela ma nu ten ção dos con tra tos, mas es -
pe ci al men te dos con tra tos que as con ces si o ná ri as
têm com os pe que nos e mé di os con su mi do res de
ener gia elé tri ca do País. Isso pre ci sa ser pre ser va do.

Com re la ção às ou tras me di das, como con ser -
va ção de ener gia, jo ga mos a po pu la ção a com prar
de ses pe ra da men te lâm pa das flo res cen tes com pac -
tas como se fos se a úni ca op ção, sem o con jun to de
pro te ções ne ces sá ri as quan to à ga ran tia des se pro -
du tos, de que eles não te nha fa tor de po tên cia ex tre -
ma men te ba i xa, que não po lu am a rede com har mô -
ni cos e que ti ves se al gum me ca nis mo de pro te ção de
pre ço na épo ca de emer gên cia, de cri se. Não é pos sí -
vel as sis tir mos ao que es ta mos as sis tin do: pre ços do -
bran do e até tri pli can do em al guns ca sos.

Há uma agen da de ra ci o na li za ção de ener gia
per se gui da e que ha via ins tru men tos mais efi ca zes,
atra vés das con ces si o ná ri as do Pro cel, e há re cur sos
para isso que pu des sem ter sido im ple men ta dos de
ma ne i ra mais ade qua da, pro te gen do o in te res se pú -
bli co. Esse é um pon to. Bas ta ci tar ilu mi na ção pú bli ca.

Há aí 500 me ga watts, 10 mi lhões de lâm pa das
de va por de mer cú rio, in can des cen tes e mis tas que
ain da são usa das na ilu mi na ção pú bli ca. Isso sig ni fi ca 
500 me ga watts, 1% de con su mo bra si le i ro de ener -
gia.

Não vou en trar em de ta lhes so bre esse con jun to 
de me di das, até por que al gu mas de las es tão es cri tas
e vou dis tri bu ir o tex to de po is. Mas elas não fo ram
ade qua da men te con tem pla das na sua ges tão para
sua vi a bi li za ção. São me di das de cur to pra zo, res pos -
ta ime di a ta para acu dir a cri se, mas que tem um efe i to 
du ra dou ro, es tra té gi co no sen ti do ade qua do.

A ou tra ques tão está as so ci a da a co-ge ra ção e
a ge ra ção de emer gên cia, dis po mos de uma in fi ni da -
de – in fe liz men te não pude ma peá-los ain da – de ge -
ra do res que já es tão dis po ní ve is em ho téis, em ins ta -
la ções de ban cos, em in dús tri as e ge ra ção de emer -
gên cia. Estão pa ra dos, não es tão que i man do di e sel,
ou gás na tu ral, ou ou tro com bus tí vel GLP, por que sim -
ples men te não hou ve a me di da ne ces sá ria para cri ar
os in cen ti vos e até obri gar as con ces si o ná ri as a fa zer
in ter câm bio ade qua do en tres os do nos des ses equi -
pa men tos que de ve ri am es tar ope ran do há mu i to
tem po para pou par água e re du zir a cri se. 

Não te nho o nú me ro exa to, mas não é des pre zí -
vel a po tên cia ins ta la da em ge ra ção de emer gên cia



que não está sen do usa da hoje, por sim ples fal ta de
ação con cre ta de in cen ti vos, de me ca nis mos, de re -
gu la men ta ção téc ni ca e eco nô mi ca para re gu la men -
tar isso.

A se gun da op ção de emer gên cia fun da men tal é
obri gar as con ces si o ná ri as a ge rar em emer gên cia,
elas po dem ge rar até 30% da sua ca pa ci da de. O con -
tra to de con ces são não nos obri ga a ge rar, mas nos
obri ga a for ne cer ener gia e isso per mi te que par te
des se po ten ci al de co-ge ra ção a que me re fe ri há
pou co pu des sem, em emer gên cia, ser ini ci a da sua vi -
a bi li za ção com a ins ta la ção de má qui nas, tur bi nas a
gás, gru pos ge ra do res com tur bi nas a gás, com mo to -
res ci clo oc to, com mo to res ci clo dis, que, num se gun -
do mo men to, se ri am con ver ti dos em sis te mas de
co-ge ra ção de fi ni ti vos, por tan to. 

Não foi ado ta da ne nhu ma des sas ações, que
po de ri am res pon der a uma par te sig ni fi ca ti va na mi ni -
mi za ção do ris co e da con ti nu i da de da ame a ça do ra -
ci o na men to, por que en tra mos nis so este ano, con vi -
ve re mos com ame a ça do ra ci o na men to, com cer te za, 
no ano que vem e tal vez mais adi an te. Enquan to não
ti ver mos o equi lí brio en tre ofer ta e de man da e re ser -
va tó ri os che i os, a ame a ça do ra ci o na men to es ta rá
pen den do so bre nós e, as sim, a ati vi da de eco nô mi ca
não vol ta rá a re cu pe rar seus ní ve is de con fi an ça para
que se pos sa am pli ar os in ves ti men tos ge ran do em -
pre go e o cres ci men to eco nô mi co ne ces sá rio.

Vou en cer rar a mi nha ex po si ção. Ain da te ria al -
gu mas co i sas a acres cen tar, mas de i xo para o de ba -
te.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Antô nio Cam bra ia) – Mu i -

to obri ga do, Pro fes sor Ildo, pela sua ex po si ção.
Con ce do a pa la vra ao Dr. Ba u tis ta Vi dal, pes qui -

sa dor, por vin te mi nu tos.
O SR. BAUTISTA VIDAL – Sr. Pre si den te, Srªs e 

Srs. Par la men ta res, é com mu i to agra do que es tou
aqui par ti ci pan do des ses de ba tes so bre uma ques tão 
gra vís si ma que as su me co no ta ções ge o po lí ti cas pe -
ri go sas para o fu tu ro do Bra sil. 

Na re a li da de, é ina cre di tá vel que uma Na ção
que tem con di ções de ser a ma i or po tên cia ener gé ti -
ca do Pla ne ta no fu tu ro, com o co lap so dos com bus tí -
ve is fós se is – o pe tró leo está em fase fi nal, e o car vão
mi ne ral, pelo ter rí vel efe i to es tu fa, cuja úni ca so lu ção
de subs ti tu i ção está pre ci sa men te lo ca li za da nas re -
giões tro pi ca is, nos tró pi cos –, de uma ma ne i ra in crí -
vel, en tre num co lap so idi o ta, pro gra ma do com com -
pe tên cia. Le vou anos nes sa pro gra ma ção. Vivi todo
esse pe río do. 

Pa re ce-me que o mais gra ve é não ha ver uma
real cons ciên cia da so ci e da de do sig ni fi ca do des se
gra vís si mo pro ble ma es tru tu ral, cri a do e pro gra ma do. 
Em vez de se pro cu rar su pe rar de uma ma ne i ra cla -
rís si ma – o pro fes sor Sa u er diz isso, não ape nas a
cur to pra zo, mas a mé dio e lon go pra zos; há toda uma 
con di ção de se re cu pe rar –, cria-se um co lap so ma i or
para pra zo re la ti va men te cur to. 

Subs ti tui-se o sis te ma hi dre lé tri co bra si le i ro,
não há a me nor dú vi da, por um sis te ma ter mo e léc tri -
co de gás de pe tró leo em con di ções ab sur das de
com pro me ti men to de com pra, mes mo que não se use 
taxa cam bi al e que se au men te o pre ço do pe tró leo.
Uma sé rie de cir cuns tân ci as ab so lu ta men te le o ni nas
e com a fon te de ener gia fora do País, o que re pre sen -
ta uma vul ne ra bi li da de as sus ta do ra. Quer di zer, é só
fe char a tor ne i ra e qual quer chan ta gem é pos sí vel. E,
na área ener gé ti ca, sa be mos que isso é cor ri que i ro.

Na re a li da de, vou-me con cen trar nes sa ques tão 
ge o po lí ti ca. Te nho 30 anos de con vi vên cia com essa
ma té ria. Já dis cu ti isso no Con gres so ame ri ca no, nas
gran des as so ci a ções que as ses so ram o po der mun -
di al a esse res pe i to.

Re al men te, o mun do está numa fase ex tre ma -
men te pe ri go sa, no co lap so de sua for ma ener gé ti ca
pre do mi nan te, que, nos úl ti mos 200 anos, se con cen -
trou nos com bus tí ve is fós se is: pe tró leo e car vão mi -
ne ral. O pe tró leo, em fase ter mi nal; tão ter mi nal que
hoje o pe tró leo é uma ques tão mi li tar. 

Os Esta dos Uni dos des pen dem cer ca de U$100 
de des pe sa mi li tar por cada bar ril que im por ta. As
gran des po tên ci as eco nô mi cas, não mi li ta res, mas
eco nô mi cas, como Ale ma nha, Ja pão, etc., de pen dem 
vi tal men te des sa in ter ven ção mi li tar, como a Itá lia e a
Fran ça. 

O mun do está à be i ra de um co lap so ir re me diá -
vel na ques tão ener gé ti ca, por que se con cen trou nes -
sas for mas fós se is, sen do as na ções he ge mô ni cas
mu i to po bres de ener gia. Ti ve ram que usar as for mas
fós se is, o que leva cen te nas e mi lhões de anos para
se for mar e fo ram con su mi das pra ti ca men te no pe río -
do de 200 anos; e, ago ra, está se aca ban do. 

Qual é a al ter na ti va para es sas na ções he ge mô -
ni cas? Ne nhu ma – com a dé bâ cle da ques tão nu cle ar. 
Ne nhu ma! Por tan to, o que es sas na ções he ge mô ni -
cas es tão pro gra man do, ar qui te tan do? Apo de rar-se
dos pa tri mô ni os ener gé ti cos, fan tás ti cos das re giões
tro pi ca is para re sol ver o seu pro ble ma, em ca rá ter de -
fi ni ti vo, so bre a con di ção do nos so mas sa cre e da
des tru i ção da nos sa es tru tu ra pro du ti va. Não te nho a
me nor dú vi da. 



Nin guém está fa lan do nis so, mas es sas são as
ra zões que con di ci o na ram a esse pro ces so ab sur do
pela ir ra ci o na li da de de uma mon ta gem pro gra ma da,
ten do como ori gem a pro i bi ção do se tor fi nan ce i ro in -
ter na ci o nal, que de for ma tudo, para im pe dir que o
Bra sil fi zes se as ex pan sões na tu ra is, como sem pre
fez, in clu si ve em épo cas com mu i to me nos re cur sos.
Isso foi fe i to com enor me tran qüi li da de, em ge ral pago 
pelo pró prio con su mi dor, pela so ci e da de, e in clu si ve
res sar ci da, de cus tos ba i xís si mos de R$40 por me ga -
watt/hora. Quer di zer, ne nhum país do mun do con se -
gue fa zer isso, por que a água cai na tu ral men te e
cons ti tui um po ten ci al gi gan tes co. No en tan to, hoje,
nós so mos o país mais ri di cu la ri za do do mun do, quer
di zer, a ma i or po tên cia ener gé ti ca na tu ral do Pla ne ta
en trou num co lap so es tru tu ral in su pe rá vel. É pre ci so
mu i ta com pe tên cia para che gar lá.

Acho que a in ten ção des ta Co mis são, Sr. Pre si -
den te, é de abrir um de ba te am plo, na so ci e da de, so -
bre uma ques tão ab so lu ta men te cru ci al. 

A ener gia é o cen tro do po der; sem pre foi e sem -
pre será. Sem ener gia não há in dús tria, agri cul tu ra,
trans por tes, co mu ni ca ções, não há vida, não há For -
ças Arma das, não há nada. A ener gia é uma co i sa ab -
so lu ta men te cru ci al e vi tal. Esma gou-se a po ten ci a li -
da de ener gé ti ca, es ma gou-se o país. 

E, aí, vêm umas brin ca de i ras ir res pon sá ve is, os
cha ma dos mer ca dos de con du ção: oli go pó li os, mo no -
pó li os, com po de ro sos ins tru men tos de in ter ven ção fi -
nan ce i ra de toda a or dem, que pre ten dem con di ci o nar
uma co i sa de tal im por tân cia na vida das so ci e da des,
das ci vi li za ções a um pro ces so de má fi as de lin qüen -
tes, que ma ni pu lam fal sas re pre sen ta ções de ri que za,
como essa mo e da fal sa que do mi na o mun do. Então,
os va lo res re a is são re le ga dos a um se gun do pla no, e
pa í ses com imen sos po ten ci a is es tão sen do des tru í -
dos por meio des ses me ca nis mos de má fi as. 

Gos ta ria de lem brar al guns fa tos his tó ri cos bra -
si le i ros. O Dr. Tol mas quim fez al gu mas aná li ses no
caso dos Esta dos Uni dos. Fui con vi da do por este
país, per cor ri-o todo, con ver sei du ran te ho ras com o
Mi nis tro da Ener gia, com Da vid Fre e mann, que era
Pre si den te da Ten nes see Va ley, fiz pa les tras no Con -
gres so e co nhe ço toda a es tru tu ra ener gé ti ca ame ri -
ca na, não só a hi dro e lé tri ca, mas tam bém a nu cle ar,
de fu são, de fis são. Eu sou fí si co e pro fes sor de Ter -
mo di nâ mi ca, sou do ramo.

Então, os ame ri ca nos me con vi da ram de po is de 
eu ter mon ta do o Pro gra ma do Álco ol eles que ri am
sa ber como era o úni co país que re al men te apre sen -
tou al ter na ti vas. Con vi da ram-me e eu pas sei seis me -

ses na que le país, con ver san do com as au to ri da des e
fa zen do con fe rên ci as em gran de nú me ro de uni ver si -
da des, no Con gres so, etc. E em com pa nhi as, nos pró -
pri os bo ards da Shell, da Esso, eu tive a opor tu ni da -
de de dis cu tir es sas ques tões com os ho mens do po -
der mun di al, no co me ço da dé ca da de 80. E es sas
idéi as que eu es tou di zen do ago ra, eram cla ras. Eles
en ten di am que o co lap so do mun do he ge mô ni co era
ine vi tá vel. 

Os Esta dos Uni dos, que mon ta ram um pro je to
su i ci da – e o mun do oci den tal tam bém – em cima do
pe tró leo, do car vão mi ne ral, ti nham, no seu ter ri tó rio,
190 bi lhões de bar ris de pe tró leo. Hoje, têm me nos de 
20. E o in crí vel é que não mu da ram o mo de lo. Oi ten ta
e dois por cen to da ener gia elé tri ca, nos Esta dos Uni -
dos, têm como ori gem o car vão mi ne ral. Eles que i -
mam 600 mi lhões de to ne la das de car vão mi ne ral. Só
que isso é uma ra zão bru tal para o tal efe i to es tu fa, de
con se qüên ci as ter rí ve is em mu dan ças de cli ma, ca -
tás tro fes, o efe i to El Niño e tan tas ou tras co i sas que
es tão per tur ban do, com ris co de des tru í rem o equi lí -
brio ter mo di nâ mi co da ecos fe ra. Co i sas as sus ta do -
ras, mas es tão sen do pre vis tas. Evi den te men te, tudo
isso vin cu la do à que i ma dos com bus tí ve is fós se is. 

A úni ca so lu ção mun di al, não há me nor dú vi da,
são as re giões tro pi ca is, que de têm a água em gran de 
quan ti da de que, es pe ci fi ca men te, é o con ti nen te bra -
si le i ro, que tem con di ções de for ne cer ener gia re no -
vá vel e lim pa para todo o Pla ne ta, para sem pre.
Então, é a con di ção úni ca. Ja ma is ne nhum povo teve
uma opor tu ni da de des sa di men são. Entre tan to, a cul -
tu ra na ci o nal e o pró prio des co nhe ci men to do pa pel
da ener gia no pro ces so ci vi li za tó rio, im pe de que se
ra ci o ci ne com al gu ma con sis tên cia. Então, ca mi -
nha-se para in jun ções per ver sas, de lin qüen tes, de
agen tes in ter na ci o na is, que não têm ne nhu ma mo ti -
va ção para re sol ver os nos sos pro ble mas e que es tão 
nos le van do ao de ses pe ro. Quer di zer, a Na ção que
te ria uma gran de opor tu ni da de his tó ri ca está sen do
le va da ao de ses pe ro.

(Soa a cam pa i nha)
Isso sig ni fi ca fi nal do tem po?
O SR. PRESIDENTE (Antô nio Cam bra ia) – Não.
O SR. BAUTISTA VIDAL – Mu i to obri ga do.
Qu e ria re la tar um fato his tó ri co mu i to im por tan -

te. Qu an do se ima gi nou fa zer a Chesf, na Ba hia – à
épo ca eu era es tu dan te, sou da Ba hia; es tou ven do ali 
o Ale lu ia, que foi meu alu no –, cri ou-se um gran de de -
ba te: como se iria fa zer uma hi dro e lé tri ca da que le
por te? Para que mer ca do? Ri di cu la ri za ram a idéia. A
Chesf não pres ta ria para nada, por que não te ria de -



man da. Só que, na ques tão ener gé ti ca, o mer ca do re -
sul ta da exis tên cia da ener gia. Se não hou ver ener gia, 
não ha ve rá mer ca do.

Cri ou-se um gran de de ba te no qual os tais de -
fen so res das te o ri as de mer ca do di zi am que não se
jus ti fi ca va cri ar uma hi dro e lé tri ca do ta ma nho da
Chesf. Não se jus ti fi ca va en tão, nem nun ca, por que,
sem ha ver ener gia, não ha ve ria de man da, não ha ve -
ria in ves ti men tos para de man dar, in dus tri a is, de
trans por te, etc. Mu i to bem, cri ou-se aque le de ba te
que es ta va li qui dan do com a es pe ran ça bra si le i ra de
ter a pri me i ra hi dro e lé tri ca de por te, que foi um mar co
his tó ri co – a CSN e a Chesf fo ram dois mar cos fun da -
men ta is no nos so pro ces so de in dus tri a li za ção.

Nes ses mo men tos de cri se co me çou a ha ver
um des cré di to. Aí, al guém sur giu com a idéia: não, va -
mos mon tar uma cen tral de alu mí nio que con su ma
toda a ener gia da Chesf.

A so lu ção era pior, por que a Chesf se ria fe i ta, o
povo bra si le i ro iria fa zer os in ves ti men tos e os be ne fi -
ciá ri os se ri am os pro du to res de alu mí nio que se ri am
ex por ta dos – e o Nor des te es ta ria hoje vi ven do a ma i -
or tra gé dia, mu i to su pe ri or àque la que es ta mos vi ven -
do. Ima gi nem o Nor des te sem a Chesf!

Sa bem quem sal vou o Nor des te e, no caso, a Ba -
hia? Um ban que i ro, o Cle men te Ma ri a ni, que era o pre -
si den te do Ban co da Ba hia. Qu an do ele sen tiu a bar ra
– é cla ro, ele era pre si den te de um Ban co lo ca li za do no 
Nor des te, ti nha com pro mis sos com a re gião –, ele, que 
era um ho mem po de ro so, já ha via sido Mi nis tro da Fa -
zen da do Go ver no Jâ nio, abriu a boca e dis se: de ma -
ne i ra ne nhu ma, não se faz uma hi dro e lé tri ca para uma
com pa nhia de alu mí nio de ma ne i ra ne nhu ma. E foi
esse ban que i ro que sal vou o Nor des te. Não se faz
ban que i ros hoje como se fa zia an ti ga men te...

Ve jam que his tó ri ca ri quís si ma! Dé ca das de po -
is, pega-se o po ten ci al fan tás ti co de Tu cu ruí e se en -
tre ga a um gru po de em pre sas que to ma ram uma de -
ci são em anos an te ri o res, em Pitt sburg – sei de pes -
so as que par ti ci pa ram da re u nião –, onde foi de ci di da
a trans fe rên cia da pro du ção mun di al de alu mí nio para 
a Ama zô nia, em face de seu imen so po ten ci al hi dre lé -
tri co – só que com bru tal sub sí dio.

Quer di zer, o povo bra si le i ro é res pon sá vel,
hoje, pelo alu mí nio ba ra to do mun do. Esse ba i xo pre -
ço mu i to cus ta ao povo bra si le i ro. O cus to, de vi do ao
uso do di nhe i ro, fi nan ci a men to, ju ros ab sur dos, che -
gou a US$42 o me ga watt/hora – à épo ca, o pre ço in -
ter na ci o nal era de US$52, en tão, es ta va ra zoá vel.
Ven dia-se a US$7 – você sabe dis so, não é Ale lu ia?
Ven dia-se a US$7, a US$12 e hoje isso con ti nua. 

Qu an do hou ve o co lap so do pe tró leo, o em bar -
go do pe tró leo, sur giu uma ou tra gran de es pe ran ça.
Foi, pre ci sa men te, nes sa es pe ran ça de o imen so po -
ten ci al ener gé ti co ser co lo ca do a ser vi ço da so ci e da -
de bra si le i ra – para o au men to de sua ri que za, au -
men to de seu po der – que se jo gou o Bra sil a to mar
em prés ti mos gi gan tes cos para cons tru ir Tu cu ruí –
para de po is dá-la de gra ça, com al tís si mo sub sí dio,
às na ções ri cas. Ve jam que es tu pi dez his tó ri ca!

É bom re lem brar a his tó ria, , pois ela tem en si -
na men tos ex tra or di ná ri os. Os cri té ri os do mer ca do
eram os mes mos. Na re a li da de, esse pro gra ma que
foi de ta lha da men te des cri to pe los meus com pa nhe i -
ros, nós ví nha mos há anos, em São Pa u lo, aqui mes -
mo no Con gres so, na Câ ma ra, dis cu tin do, ex pli can do. 
Nin guém pode di zer que não co nhe ce esse as sun to.
Eu acho que vale a pena olhar para o nos so País e
iden ti fi car o que nós so mos. Há uma fra se fa mo sa de
Orte ga y Gas set que diz que a men te co lo ni al co lo ni -
za da é aque la que ig no ra o seu es pa ço e o seu tem po. 
Nós não es ta mos olhan do para o Bra sil e iden ti fi can -
do que so mos a ma i or po tên cia ener gé ti ca do Pla ne -
ta, para sem pre. Entra mos por um bu ra co sem fun do.
Va mos pa gar um pre ço des co mu nal. Esta mos des tru -
in do a es tru tu ra que mon ta mos num mo men to em
que o mun do está en tran do em co lap so dos com bus -
tí ve is fós se is, com o fim do pe tró leo, que hoje é uma
ques tão mi li tar. Eu não es ta ria sur pre so se o pe tró leo
cus tas se ama nhã US$150; US$100 de sub sí dio, mais 
US$30 é nor mal. Os ame ri ca nos que rem se res sar cir
des se sub sí dio mi li tar e vão co lo car isso no pre ço a
hora que eles qui se rem. Qual é a so lu ção mun di al
para essa ques tão? É o con ti nen te tro pi cal bra si le i ro,
na sua for ma só li da, lí qui da e ga so sa. As al ter na ti vas
são mu i tas. Ener gia é uma co i sa só. Ener gia o ho mem 
não cria nem des trói. Isso é a Fí si ca. A ener gia exis te
na na tu re za e só na na tu re za, e o ho mem muda essa
ener gia de uma for ma para ou tra, mas não cria nem
des trói. E, cla ro, à me di da que a ener gia é usa da ela
per de a ca pa ci da de de pro du zir tra ba lho. Não exis te
tra ba lho sem ener gia. A ener gia é a ca pa ci da de de
pro du zir tra ba lho. Sem ener gia não há tra ba lho.
Esque ça! Tra ba lho de qual quer na tu re za: nem da má -
qui na, nem do ho mem. Se eu não in ge rir ca lo ri as di a -
ri a men te eu não te rei con di ções de tra ba lhar. Assim,
a ener gia é tão fun da men tal quan to isso. É fun da men -
tal que a so ci e da de bra si le i ra, apro ve i tan do a es tu pi -
dez des se co lap so, as su ma uma re vi são his tó ri ca no
sen ti do de se co lo car como deve, se não será es ma -
ga da como a Na ção que vai re sol ver os dois gran des
co lap sos da hu ma ni da de: o co lap so dos com bus tí ve is 



fós se is e o co lap so am bi en tal do efe i to es tu fa. Essa
opor tu ni da de nun ca ne nhum povo teve. Eu me sin to
ab so lu ta men te en ver go nha do como pro fis si o nal da
en ge nha ria, como fí si co, por que, a mi nha a mi nha
Na ção, que tem essa pre dis po si ção, ca mi nha para
uma di re ção es tú pi da, in com pe ten te e de pro fun da
má-fé em re la ção a uma co i sa cru ci al para a nos sa
so bre vi vên cia como povo e como cul tu ra. Essa ques -
tão ge o po lí ti ca é o cen tro da ques tão. Ela pre ci sa ser
ana li sa da em todo o seu con tex to, por que aí as al ter -
na ti vas sur gi rão em gran de pro fu são. Evi den te men te,
além das pro pos tas dos meus que ri dos ami gos, dos
meus ve lhos com pa nhe i ros, eu que ria di zer que não
po de mos per der este mo men to. Tal vez isso ve nha a
aju dar, esse co lap so pro gra ma do, es tru tu ra do, de
má-fé, in com pe ten te para o povo bra si le i ro, mas al ta -
men te com pe ten te para ou tros in te res ses. Está na
hora de o bra si le i ro de mons trar que é com pe ten te,
como já de mons trou his to ri ca men te. Essa é a mi nha
pro pos ta: ou seja, que essa ques tão ge o po lí ti ca seja
ana li sa da, por que se nós não nos pre pa rar mos com
esse co lap so para dar a res pos ta que o mun do pre ci -
sa, nós se re mos es ma ga dos, como os ira qui a nos, na
Lí bia. Só que eles re pre sen tam a ener gia do pas sa do
e nós re pre sen ta mos a ener gia do fu tu ro da Hu ma ni -
da de. (Pal mas)

O SR. PRESIDENTE (Antô nio Cam bra ia) – Mu i -
to obri ga do, Pro fes sor Ba u tis ta Vi dal.

Con ce do a pa la vra ao Re la tor, Se na dor Pa u lo
Sou to.

O SR. PAULO SOUTO – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res e De pu ta dos. Como sem pre, vou ser
rá pi do e co lo car al guns pon tos de na tu re za mais tó pi -
ca, por que acho que é di fí cil, num mo men to como
este, dis cu tir mos com mais exa us tão a ques tão im -
por tan te do mo de lo. Pri me i ro, na ver da de, é uma no tí -
cia. Qu an do ouvi aqui uma su ges tão com re fe rên cia à
ilu mi na ção pú bli ca, que ro di zer que exis tem vá ri os
pro je tos na Câ ma ra e no Se na do que têm sido sem -
pre co lo ca dos sob uma cer ta in cons ti tu ci o na li da de,
re fe ren tes à ilu mi na ção pú bli ca. Mas tem um pro je to
re cen te, do Se na dor Osmar Dias, que, com cer te za,
vai me re cer, vai ter uma cer ta di fi cul da de com as dis -
tri bu i do ras, que é de uma for ma di fe ren te. 

Uti li zan do o exem plo do fun do de te le co mu ni ca -
ções, pe gar 1% da re ce i ta das dis tri bu i do ras e apli car
isso num pro ces so de ex pan são só para in ves ti men -
tos, não usar es ses re cur sos para pa gar a con ta da
ilu mi na ção pú bli ca, só para per mi tir a ex pan são, a
mo der ni za ção e a efi ci en ti za ção do se tor de ilu mi na -
ção pú bli ca no Bra sil. Não é uma co i sa que vai one rar

o con su mi dor, isso é da par te de fa tu ra men to, e não
vai tam bém tra tar da ilu mi na ção pú bli ca, mas vai per -
mi tir a me lho ria, a efi ciên cia do sis te ma de ilu mi na ção 
pú bli ca no País, con for me as ba ses que fo rem tra ça -
das tec ni ca men te. Sou o re la tor des se pro je to e es tou 
en ca mi nhan do o meu pa re cer para a Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos, mas isso era só uma no tí cia. 

Os pon tos que eu que ria con si de rar, eu di ria que 
mais para o meu es cla re ci men to, são os se guin tes:
pri me i ro, eu pe di ria ao Sr. Adil son que es cla re ces se
me lhor essa ques tão do tipo de con tra ta ção do gás da 
Bo lí via para a Pe tro bras e da Pe tro bras para o se tor
tér mi co, para que fi que cla ro de que for ma isso tem in -
fluên cia nes se im pas se que es ta mos vi ven do. 

Se gun do – isso já foi mais ou me nos fo ca li za do
– é um as sun to que pre ci sa ser es cla re ci do. Vi aqui
toda uma re fe rên cia de que as ta ri fas de dis tri bu i ção
já es tão num pa ta mar re la ti va men te alto e a todo mo -
men to es ta mos as sis tin do às dis tri bu i do ras fa lan do
em re vi são das suas ta ri fas. Exa ta men te onde está o
pro ble ma? Se es ta mos fa lan do, pelo me nos eu vejo
que es ses ní ve is de ta ri fa mé dia, pelo me nos de ta ri fa
re si den ci al, já es tão re la ti va men te al tos, e as dis tri bu i -
do ras ale gam, não sei se pe los con tra tos ou se por
cer to de se qui lí brio nas suas con tas. Enfim, são duas
po si ções con tra di tó ri as e me pa re ce que isso é im por -
tan te. Pre ci sa mos ter uma po si ção cla ra para in clu si -
ve apre sen tar uma po si ção com re la ção a isso. 

O ter ce i ro, um pon to mais com pli ca do, por dois
mo ti vos. Pri me i ro pela per cen ta gem de li be ra ções
pre vis tas do mer ca do de ener gia elé tri ca e, se gun do,
pelo fato de, gra da ti va men te, en tra rem em ope ra ção
sis te mas com cus tos mais al tos que se ri am ine vi tá ve -
is – se pude en ten der as sim –, e me pa re ce que aí há
um pou co de dis cor dân cia, aliás, uma das pou cas, se
há mes mo, em re la ção aos pon tos que vi mos aqui, se
re al men te esse é um pon to ine vi tá vel de au men to de
ta ri fa. Essa é uma ques tão. 

Asso ci a do a isso, vejo tam bém que o pro ble ma
da cha ma da “ener gia ve lha”, a ener gia pro du zi da pe -
las es ta ta is, que são cus tos já amor ti za dos e que,
por tan to, po de ri am pelo me nos ser man ti dos em ní -
ve is con si de ra dos in te res san tes. O que per gun to é o
se guin te: sem en trar no pro ble ma da pri va ti za ção
que, pelo que sin to, co me ço a fir mar uma opi nião mu i -
to cla ra de que, nes sa at mos fe ra de cri se, de in cer te -
za de mo de lo, etc., a meu ver, se ria uma im pru dên cia
fa zer isso nes te mo men to, com to das as in cer te zas
que te mos. 

Mas per gun to o se guin te: man ter o cus to, su -
pon do que não vá ha ver pri va ti za ção, que as em pre -



sas pri va das, que as em pre sas ge ra do ras con ti nu em
es ta ta is e que você vá ter, de al gu ma for ma, esse
mer ca do novo com cus tos ine vi ta vel men te mais al tos. 
Como é que se faz para co e xis ti rem es ses dois pre -
ços de ener gia elé tri ca? Isso me pa re ce fun da men tal.
Como isso pode co e xis tir sem pro ble mas? Em se gun -
do lu gar, man ter, mes mo es ta ta is, os pre ços de ener -
gia – cla ro, não es tou fa lan do su bir exa ge ra da men te,
mas, man ter os ní ve is atu a is não se ria tam bém uma
for ma de sub sí dio – só que o sub sí dio dado pelo Go -
ver no, se é dado pelo Go ver no, é dado pela po pu la -
ção – de for ma in dis tin ta, man ter es ses cus tos de
ener gia de em pre sas es ta ta is. Esses pre ços. Não se -
ria tam bém uma for ma de sub si di ar, mes mo que o
dono seja o Go ver no, isso é jus to do pon to de vis ta
so ci al? Ou que so lu ção te mos para isso? Vou me li mi -
tar a es sas três ques tões por que vejo que aí há al -
guns De pu ta dos pre sen tes que gos ta ri am de per gun -
tar tam bém.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA  – Sr. Pre si den -
te, pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Antô nio Cam bra ia) – Pois
não.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – Te mos aqui
um nú me ro pe que no de De pu ta dos. Eu cre io que as
dis cus sões fo ram mu i to boas, eu sou sem pre um crí ti -
co da nos sa or ga ni za ção, nós sem pre com pra mos
mais li vros do que so mos ca pa zes de ler, sem pre tra -
ze mos mais dou tos do que so mos ca pa zes de ou vir.
Na ver da de trou xe mos aqui um elen co da me lhor
qua li da de e o tem po é cur to. O ide al é que ti vés se mos 
par ti do essa ex pe riên cia em duas opor tu ni da des,
para po der mos des fru tar mais de algo que está em
de su so no Bra sil: a vir tu de do sa ber. Por tan to que ro
su ge rir que, evi den te men te, tal vez, com uma dis tin -
ção do re la tor, que os con fe ren cis tas fa lem em re la -
ção às per gun tas do Re la tor. Mas em se gui da, os Par -
la men ta res pre sen tes to dos per gun ta ri am. E aí os
con fe ren cis tas res pon de ri am e po de ría mos ir à ré pli -
ca se fos se o caso, mas se ria uma co i sa mais di nâ mi -
ca. São 12h30min, e to dos têm com pro mis so, avião,
al mo ço. Sa í mos da qui on tem, pelo me nos eu e o Vir -
gí lio, às 2h da ma nhã, dis cu tin do o Orça men to. Por -
tan to, cre io que hoje te mos o di re i to de al mo çar.

O SR. PAULO SOUTO – Ti ve ram bons re sul ta -
dos no Orça men to?

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – Nem tan to
como se de se ja va, mas um su pe rá vit de 31 bi lhões é
algo que cer ta men te os pro fes so res tam bém não
apro vam.

O SR. PRESIDENTE (Antô nio Cam bra ia) – Nas
au diên ci as pú bli cas an te ri o res, fo ram uti li za das as
par ti ci pa ções em blo cos com bons re sul ta dos e va -
mos fa zer da mes ma for ma. So li ci ta ria a aqui es cên cia 
do Re la tor para par ti ci par do blo co. Os Par la men ta res 
se ma ni fes ta ri am, e, em se gui da, os ex po si to res da ri -
am suas res pos tas. Va mos ter a par ti ci pa ção de cada
Par la men tar pelo tem po de cin co mi nu tos.

Ini cio, con ce den do a pa la vra à De pu ta da Jan di -
ra Feg ha li.

A SRA. JANDIRA FEGHALI – Sr. Pre si den te,
Srs. Con vi da dos, acho que é des ne ces sá rio ex pres -
sar a im por tan te con tri bu i ção e a qua li da de das in ter -
ven ções dos pro fes so res e dos téc ni cos que aqui es -
tão.

Cre io que o pa pel des ta Co mis são, pelo me nos
na mi nha con cep ção, não é ape nas di re ci o nar su ges -
tões à Câ ma ra de Ges tão mas que ela tome po si ções
no sen ti do po lí ti co do di ag nós ti co, mas mais do que
isso, que ela con si ga ela bo rar pro pos tas que pos sam
in clu si ve se con cre ti zar não ape nas em po lí ti cas, mas 
em nor mas le ga is. Eu acho que ter mos aber to mão,
como Po der Le gis la ti vo, de re gu lar as co i sas. Te mos,
na ver da de, de le ga do po der a fal sos re gu la do res e
não te mos con se gui do edi tar nor mas le gis la ti vas de -
ter mi nan tes da re la ção Esta do/mer ca do, Esta do/pri -
va do, e esse é um pro ble ma gra ve que te mos vi vi do e
o Con gres so Na ci o nal não tem jo ga do seu pa pel.

Além dis so, quer di zer, eu es ta va aqui com um
sen ti men to, Pro fes sor Ba u tis ta, quan do eu lhe ou via,
olha va para os seus ca be los bran cos e pen sa va – o
Pin guel li tam bém tem, não é Pin guel li, ape sar de ser
mais jo vem? – o sen ti men to de im po tên cia que vo cês
de vem sen tir pe los ou vi dos mou cos de quem di ri ge a
po lí ti ca ener gé ti ca. É uma co i sa im pres si o nan te, ou
seja, são co i sas for mu la das e acu mu la da ao lon go
dos anos e que não se con se gue fa zer ou vir e a gen te
tem que vi ver dis cu tin do o que não deu cer to. Os co -
lap sos, as di fi cul da des e as im pos si bi li da des de vi a bi -
li zar o que é qua se que cris ta li no na fala de vo cês.

Mas acre di to que de tudo isso exis tem dois con -
ce i tos que são im por tan tes re a fir mar mos: o pri me i ro,
é que in de pen den te, Pro fes sor Luiz, do sa u do sis mo
ou da ide o lo gia, eu acho que não se tem que ter medo 
de se fa lar em ide o lo gia por que esta é uma Casa po lí -
ti ca e é ide o ló gi ca. E a téc ni ca, ape sar de suas ver da -
des ci en tí fi cas, tem uma re la ção di re ta com a po lí ti ca
e com a ide o lo gia. A téc ni ca não é usa da fora des se
con tex to. Então, pre ci sa mos re a fir mar al guns con ce i -
tos. Se a ener gia é um bem fun da men tal e de ci si vo
para qual quer fu tu ro, essa é uma ques tão de so be ra -



nia na ci o nal, que não pode es tar co man da da pelo
mer ca do. Esse é um con ce i to bá si co que nos di re ci o -
na para um pro je to po lí ti co, quer di zer, ener gia tem
que ser co man da da, co or de na da. O res pon sá vel pela 
ener gia tem de ser o Esta do bra si le i ro, não tem con -
ver sa, não tem dis cus são. Isso in vi a bi li za par ce ri as.
Não é isso que está em dis cus são. Está em dis cus são 
quem é o res pon sá vel; quem co man da e de ter mi na
essa po lí ti ca tem de ser a so ci e da de por meio do
Esta do. Isso tem o nome que for – sa u do sis mo ju rás -
si co –; qual quer nome que se der, acho esse con ce i to
mu i to bá si co. Acho que a Câ ma ra pre ci sa par ti ci par
da dis cus são des se mo de lo.

Esse de ba te é mu i to lon go e mu i to am plo, e não
va mos ter como avan çar ago ra pela fal ta de tem po.
De tudo que te nho lido, de tudo que te nho apren di do e 
de tudo que ten ta mos pro du zir como opi nião, nem
sem pre pu bli ca da, es tou mu i to con ven ci da dis so. Há,
po rém, três ques tões que gos ta ria de ou vir.

Pri me i ra men te, o Pre si den te da Pe tro bras fa lou
da im pos si bi li da de do uso do gás da ba cia de Cam -
pos para a ge ra ção de ener gia. Isso é uma dú vi da que 
fi cou, por que, na ver da de, pro põe-se a mu dan ça da
ma triz ener gé ti ca, a ques tão das tér mi cas; na ques -
tão das tér mi cas, pela emer gên cia ou em nome dela,
o mo de lo apre sen ta do aqui é a Pe tro bras en tran do
com no má xi mo 10% em tudo, com to das as tér mi cas
ten do 90% de ca pi tal mul ti na ci o nal, ao pre ço do dó lar, 
que é o que já co nhe ce mos; ele con si de ra in viá vel a
uti li za ção do gás mais ba ra to, na ci o nal. Essa é a pri -
me i ra ques tão, e gos ta ria de ou vir al gu ma opi nião.
Che guei a per gun tar ex pli ci ta men te so bre a ba cia de
Cam pos. V. Exªs vi ram: hou ve até um cer to ru í do nes -
sa per gun ta, mas ele dis se que era in viá vel, por que
esse gás é usa do pe las in dús tri as – há um pro je to de
que i ma zero de não po lu i ção. A im pres são que se deu 
é que só é pos sí vel uti li zar-se o gás im por ta do, sen do
im pos sí vel o uso do gás da ba cia de Cam pos ou da
ba cia de San tos. Então, essa é uma ques tão na ci o nal, 
e pre ci sa mos ter es cla re ci men tos a res pe i to, pois se -
ria até mu i to mais ba ra to.

O se gun do as pec to é fi car mais cla ro o mo de lo
aqui le van ta do. Estou que ren do for mu lar o se guin te
con ce i to de mo de lo: não há dú vi da de que a ma triz
prin ci pal é água – não é isso. Às ve zes, po rém, vejo
cer ta po lê mi ca em re la ção à uti li za ção múl ti pla de to -
das as fon tes que te mos. Cre io que há um cer to pre -
con ce i to quan to ao uso de al gu mas fon tes, como se o
Bra sil não de ves se mul ti pli car as suas fon tes. Tal vez,
isso de ves se fi car mais cla ro. Mes mo de for ma com -
ple men tar, acho que o Pin guel li tem ra zão quan do diz

que tem que ser uma re la ção em que se pode usar ou
não, de pen den do da ne ces si da de; não é como está
hoje, mas pre ci sa va fi car mais cla ro o se guin te: o que
é esse mo de lo de co-ge ra ção e de uso múl ti plo de
fon te? Fica con fu so. Vejo pre con ce i to con tra de ter mi -
na das fon tes de ener gia, até mes mo a nu cle ar, que é
uma po lê mi ca hoje no Bra sil. Então, a im pres são é de
que o Bra sil de ve ria con cen trar-se na ma triz ener gé ti -
ca hi dráu li ca e que o res to se ria usa do ou não, de pen -
den do da ne ces si da de; ou, até para pre ser var essa
ma triz cen tral, se não de ve ría mos co lo car em fun ci o -
na men to múl ti plas fon tes na tu ra is, eó li cas e ou tras.
Isso sem pre fica mu i to con fu so, de ven do ser es cla re -
ci do.

Por fim, a re la ção do con su mi dor com as ta ri fas.
Na mi nha ca be ça, o Esta do hoje é in ter ven tor, mas in -
ter ven tor a fa vor do ca pi tal fi nan ce i ro. Ele in ter vém
para ga ran tir os be ne fí ci os de mer ca do do ca pi tal fi -
nan ce i ro, da he ge mo nia do dó lar. Aí en tra a ques tão
ge o po lí ti ca. Nes sa cul tu ra do Esta do re gu la dor, o
Esta do en tra sem pre de for ma de fen si va na re la ção
com o mer ca do. Essa le gis la ção que se re fe re às con -
ces si o ná ri as é uma co i sa acin to sa; ele não tem nem
obri ga ção de ge rar; ele pode ge rar até 30%. Na hora
que che ga em 20% da ge ra ção para a dis tri bu i do ra
che gar a um ra ci o na men to de 20%,  o Esta do ou as
ge ra do ras têm de res sar cir às dis tri bu i do ras aque la
ener gia que a ge ra do ra não for ne ceu; quer di zer, até
já le van ta ram aqui – eu não es ta va aqui na hora da
res pos ta – que foi uma co in ci dên cia. Lá, no Ane xo V,
fala-se em 20% e, por aca so, a ar bi tra gem so bre o ra -
ci o na men to é de 20%! Isso fa vo re ce ou não, le gal -
men te, a obri ga ção de res sar cir? 

Por que não se es ta be le ceu 19 ou 18? Por que
20? O Con gres so deve in ter vir nes sas re la ções. O se -
tor pri va do está aqui den tro, ele en trou nes sa área,
mas acho que, em al guns ca sos, a si tu a ção tem que
ser re ver ti da – o pró xi mo go ver no que as su mir, seja
ele qual for, vai ter que re pen sar essa ques tão. 

Não con si go en ten der uma pro pos ta que diga o
se guin te: para se atra ir in ves ti do res, é pre ci so de i xar
que haja re pas se para as ta ri fas. Na mi nha ca be ça
isso não cabe, por que o con su mi dor não tem que ser
o res pon sá vel por isso, ele não tem que as su mir res -
pon sa bi li da des pelo ris co cam bi al, pela va ri a ção do
dó lar. E o pior é que isso é dito com na tu ra li da de! 

A fór mu la para atra ir in ves ti do res é re pas sar
esse tipo de ris co para as ta ri fas – va mos re pas sar
para ga ran tir que o in ves ti dor pri va do en tre aqui e
faça a sua fes ta! Per gun tei ao pre si den te da Pe tro -
bras: “Quer di zer que, ago ra, está au to ri za do o re pas -



se ime di a to de to das as ta ri fas do ris co cam bi al e da
va lo ri za ção do dó lar?” Ele dis se: “É isso mes mo”. E
ain da com pa rou: “Se a se nho ra im por tar um tê nis
Nike, não vai pa gar o pre ço do dó lar?” Foi a com pa ra -
ção fe i ta pelo pre si den te da Pe tro bras: tê nis e ener -
gia! Uma co i sa ab so lu ta men te aná lo ga – fan tás ti co!
Isso está me pre o cu pan do, por que é dito com uma
na tu ra li da de im pres si o nan te, até como dis cur so pro -
gres sis ta...

Gos ta ria de su ge rir que for más se mos aqui uma
opi nião so bre como a po de mos con se guir, numa re la -
ção Esta do-mer ca do, im pe dir e, ao mes mo tem po, vi -
a bi li zar que as co i sas acon te çam, sem que esse con -
su mi dor te nha que so frer essa nova tri bu ta ção so ci al
sob a for ma de re pas se para as ta ri fas, in clu si ve da
va ri a ção do dó lar, o que acho gra vís si mo.

O SR. PRESIDENTE (Antô nio Cam bra ia) –
Con ce do a pa la vra ao De pu ta do Vir gí lio Gu i ma rães.

A SRA. JANDIRA FEGHALI. – Vir gí lio, des cul -
pe-me, gos ta ria ape nas de fa zer uma per gun ta ao
Pre si den te. 

Sr. Pre si den te, gos ta ria de sa ber se hou ve, na
ou tra re u nião, al gu ma dis cus são – ou on tem, na re u -
nião ad mi nis tra ti va, em que eu não es ta va – ou uma
to ma da de po si ção da Co mis são so bre ex pres sar ao
Go ver no, à Ane el ou a ONS a de ci são de se sus pen -
der o pró xi mo le i lão do MAE, mar ca do no meio des sa
cri se. Fiz essa pro pos ta por que acho ina ce i tá vel a
ocor rên cia do le i lão – uma dis pu ta es pe cu la ti va – no
meio de uma cri se como a que en fren ta mos. Acho
que essa de ve ria ser uma po si ção da co mis são.

O SR. PRESIDENTE (Antô nio Cam bra ia) –
Ontem hou ve a apre ci a ção de pro pos tas, mas, in fe liz -
men te, essa pro pos ta não foi co lo ca da em dis cus são.

Com a pa la vra, o De pu ta do Vir gí lio Gu i ma rães.
O SR. VIRGÍLIO GUIMARÃES – Sr. Pre si den te, 

Srs. con vi da dos, par la men ta res, vou vol tar a um as -
sun to: me di das prá ti cas que o Con gres so pode to mar, 
ain da, em re la ção à cri se. É im por tan te essa dis cus -
são.

Esta Co mis são foi ins ta la da e tem ou vi do mu i ta
gen te, os ex po si to res de mons tra ram-nos co nhe ci -
men tos im pres si o nan tes, com su ges tões de cur to, de
mé dio e de lon go pra zo, mas o que per ce bo é que, en -
quan to dis cu ti mos aqui, o Go ver no vai to can do as co i -
sas como bem lhe in te res sa. Envi ou para cá a me di da 
pro vi só ria da cri se ener gé ti ca, a cha ma da MP do
“apa gão”. 

Para a apre ci a ção des sa me di da pro vi só ria já
fo ram de sig na dos par la men ta res, ain da que, ao que
eu sa i ba, ne nhu ma co mis são te nha sido ins ta la da.

Pelo que fui in for ma do, os par ti dos re u ni dos não se
po si ci o na ram quan to a for çar uma apre ci a ção des sa
MP ain da nes te se mes tre, e mu i to me nos para man -
ter o fun ci o na men to da Casa, de uma co mis são mis ta 
ou da co mis são da me di da pro vi só ria do “apa gão” du -
ran te o re ces so – não sei qual se ria o me ca nis mo a
ser ado ta do pela co mis são re pre sen ta ti va. O cer to é
que dis cu ti mos – e a dis cus são é boa –, mas fi ca mos
no di le tan tis mo. 

Por exem plo, essa ques tão da mul ta, que ci tei
ini ci al men te: pa re ce-me que de ve ría mos mu dar a me -
di da pro vi só ria para al te rar os pa râ me tros e de i xá-los
cla ros, não fi car na de pen dên cia de uma apre ci a ção,
de um pa re cer, de uma in ter pre ta ção po lí ti ca. Alguns
já di zem que hoje já não se tem que pa gar por isso, ou 
seja, o Pin guel li lem brou que al guns vão lu crar com a
cri se, e lu crar mu i to como pa ra si tas da cri se. Não con -
cor do mu i to com a com pa ra ção que você fez, Pin -
guel li, com os agen tes fu ne rá ri os. Não acre di to que
os agen tes fu ne rá ri os que i ram mais mor tes para lu -
crar, por que eles têm até uma fun ção so ci al. Di an te
de uma tra gé dia fa mi li ar, um agen te fu ne rá rio traz um
cer to con for to, ou seja, ele tem uma fun ção so ci al na -
que le mo men to de aten der bem para que a fa mí lia
não viva aque le cons tran gi men to. So bre tu do, ele não
deve se apro ve i tar da que le mo men to de tra u ma de
uma de uma fa mí lia para acha car.

Por isso, peço que você não fi zes se mais esse
tipo de co lo ca ção, por que ela é in jus ta com a ca te go -
ria dos agen tes fu ne rá ri os. Eu não sou agen te fu ne rá -
rio, não te nho pa ren te agen te fu ne rá rio, não te nho
nada. Mas pode ser uma ques tão pre con ce i tu o sa,
por que es ses que es tão lu cran do, eles não têm fun -
ção so ci al al gu ma, ao con trá rio do agen te fu ne rá rio,
que é um am pa ro, um le ni ti vo na que le mo men to de
dor, se ele for um bom agen te. Mas es ses chu pins da
cri se, eles não têm ne nhu ma fun ção, a não ser a de
atra ves sa do res, in clu si ve vão po der lan çar o seu ex -
ce den te de ener gia no mer ca do ata ca dis ta a pre ços
exor bi tan tes, su fo can do ain da mais a eco no mia na ci -
o nal e pro vo can do de sem pre go. Nes se sen ti do, te -
mos que in ter vir em um cur tís si mo pra zo.

Está mais do que cla ro que exis te cur to, mé dio e 
lon go pra zo. Mas que ro dis cu tir o cur tís si mo pra zo. O
que este Con gres so pode fa zer para evi tar es ses
acha ques do cur tís si mo pra zo? Por exem plo, por que
não, já de ime di a to, em uma emen da à MP, não au to ri -
zar os in ves ti men tos das es ta ta is? Lem bra va aqui o
De pu ta do Ale lu ia, e pelo seu em pe nho aqui, fa lei que
de ve ria ser o “Ale luz” para con tra por ao que o povo
está cha man do: par ti do da fal ta de luz. Mas de i xan do



de lado a brin ca de i ra, que já cor re na rua, essa é a re -
a li da de.

Mas gos ta ria de di zer o se guin te: fi ca mos até às
2 ho ras da ma dru ga da vo tan do, na Co mis são de
Orça men to, o pro je to da Lei das Di re tri zes Orça men -
tá ri as, que con ti nua sem qual quer al te ra ção, ha ven do 
a pre vi são de um su pe rá vit de cin co bi lhões das em -
pre sas es ta ta is. Não há se quer uma mo di fi ca ção no
que se re fe re à alo ca ção de re cur sos – ve jam que é
uma LDO para 2002 – em re la ção à ener gia.

Então, te mos que agir no cur tís si mo pra zo para
não só me xer nes se su pe rá vit das es ta ta is, como
tam bém vol tar a per mi tir os in ves ti men tos das es ta ta -
is, e mais, au to ri zar o BNDS a fa zer em prés ti mos às
es ta ta is para que elas pos sam fa zer os in ves ti men tos
em ener gia a cur to pra zo. Em Mi nas ge ra is, só a Ce -
mig tem mais de 40 pro je tos pron tos para pe que nas e
mé di as hi dro e lé tri cas, que po de ri am ser fi nan ci a dos.
Sa be mos que as ter mo e lé tri cas te rão di fi cul da de em
ad qui rir equi pa men tos jun to aos for ne ce do res in ter -
na ci o na is, por que os Esta dos Uni dos es tão lan çan do
– o Pre si den te Bush anun ci ou – um ar ro ja dís si mo
pro gra ma de in ves ti men tos em ter mo e lé tri cas, quan -
do, en tão, ha ve rá di fi cul da de de for ne ci men to de
equi pa men tos ao Bra sil por par te dos pro du to res, que 
não são tan tos as sim no mun do. 

Mas con ti nu a mos de i xan do de in ves tir em hi dro -
e lé tri cas, e foi mos tra do aqui, com cla re za, que esse
po ten ci al exis te e é gran de, já que te mos tec no lo gia
na ci o nal de pon ta, te mos for ne ce do res na ci o na is
para ge rar em pre go no Bra sil para a pro du ção des ses 
equi pa men tos, e o BNDES, cri mi no sa men te, não faz
ne nhum em prés ti mo a em pre sas na ci o na is, como a
Ce mig, que é uma es ta tal ca pa ci ta da, com tec no lo -
gia, com pes so al, com know-how acu mu la do, para fi -
car fi nan ci an do pri va ti za ções cri mi no sas que le vam à
cri se que le vou. 

Te mos que dis cu tir tam bém o cur tís si mo pra zo.
O ime di a to é evi tar esse sa que de R$5 bi lhões. Por
esse va lor pa re cer tão ab sur do, já ouvi al gu mas pes -
so as fa la rem em R$5 mi lhões, mas não são! Acho
que não é nem lap so, as pes so as não “plu ga ram”,
não in ter na li za ram o ta ma nho do rom bo que pode ser
essa mul ta in jus ta, esse acha que, esse sa que em
cima do País.

O SR. PRESIDENTE (Antô nio Cam bra ia) – So li -
ci to que V. Exª con clua as suas ob ser va ções. 

O SR. VIRGÍLIO GUIMARÃES – Con clu in do,
en tão. 

Há o cur tís si mo pra zo. Enquan to es ta mos dis cu -
tin do, as co i sas es tão se es va in do. Enquan to es ta mos 

dis cu tin do, o la drão está en tran do pe las por tas do
fun do. Enquan to es ta mos dis cu tin do, o tem po vai pas -
san do e não re a lo ca mos os re cur sos da Lei das Di re -
tri zes Orça men tá ri as para a ener gia, não per mi ti mos
que as es ta ta is usem seus tí tu los para in ves ti men tos,
não obri ga mos o BNDES a fi nan ci ar as es ta ta is que
po dem em cur tís si mo pra zo, fe i to a Ce mig. E te nho
cer te za de que ou tras tam bém, tal vez Fur nas, Ce pel,
não sei. No Rio Gran de do Sul, a Ce ers tam bém po -
de ria fa zer in ves ti men tos a cur to pra zo.

Ter mi no, Sr. Pre si den te, su ge rin do que, com re -
la ção a essa co mis são da MP do apa gão que não foi
ins ta la da, ti rás se mos uma mo ção, um pe di do aos
Par ti dos para que o Con gres so Na ci o nal não fi cas se
apa ga do du ran te o re ces so, que essa Co mis são fun -
ci o nas se, mas tam bém a co mis são da me di da pro vi -
só ria. Quem sabe pu des se ha ver um fun ci o na men to
con jun to, quem sabe até vo tan do ain da nes se se mes -
tre a me di da pro vi só ria para fa zer es ses ajus tes tão
im por tan tes, ne ces sá ri os e ur gen tes para pre ser var
as con di ções até das me di das de cur to pra zo, po de -
mos di zer de mé dio e lon go pra zo.

É o que gos ta ria de tra zer aos ex po si to res e de -
ma is co le gas.

O SR. PRESIDENTE (Antô nio Cam bra ia) – Mu i -
to obri ga do, De pu ta do Vir gí lio Gu i ma rães.

Con ce do a pa la vra ao De pu ta do Cle men ti no
Co e lho.

O SR. CLEMENTINO COELHO – Sr. Pre si den -
te, Srs. Expo si to res, é des ne ces sá rio men ci o nar a
qua li da de das in ter ven ções dos dou tos pa les tran tes.
Uma co i sa é ler mos ar ti gos, en sa i os, li vros de V. Sªs,
ou tra é ter mos to dos aqui em con jun to, em um úni co
mo men to. Re al men te, isso me pre pa ra mu i to para mi -
nha par ti ci pa ção não só no Con gres so, como tam -
bém nes ta Co mis são. Inclu si ve, re co men do ao Sr.
Pre si den te que a câ ma ra do apa gão re ce ba to dos de
uma úni ca vez, para um dia de pa les tra, para ver se as 
co i sas me lho ram e se res ga ta um pou co a his tó ria.

Che go à con clu são, de po is de ou vir mos to das
as ex po si ções, ou vin do até o Prof. Ba u tis ta, de que
re al men te hou ve um pla ne ja men to, fe i to com mu i ta
pro fi ciên cia e efi cá cia, mas para des tru ir, por que era
tão fá cil. Em um país que es ta va bus can do a mo der ni -
da de, em um país que es ta va bus can do re vi go rar
suas ins ti tu i ções, suas par ce ri as en tre o pú bli co e o
pri va do, em um país que be beu tan to do con sen so de
Was hing ton, es ta va tão fá cil im plan tar o mo de lo ame -
ri ca no. Qual é o mo de lo ame ri ca no? A ma triz hí dri ca é 
pú bli ca. Esta va na cara, es ta va ób vio. O ob je ti vo não
era mo der ni zar. O ob je ti vo não era re vi go rar. O ob je ti -



vo não era trans for mar o País em um país do pri me i ro
mun do. O ob je ti vo era des man te lar, tan to que não
con tra ta mos uma con sul to ria ame ri ca na, mas sim
uma in gle sa, que veio com todo aque le viés de de for -
ma ção da ma triz de cus to, que não en ten dia de nada. 

Com es sas evi dên ci as, co me ça mos a achar que 
isso foi mon ta do, foi pré-con ce bi do ma qui a ve li ca men -
te. Por quê? Acho que o Go ver no che gou à con clu são
de que não iria dar para ofe re cer as gran des ge ra do -
res, se qui ser mos ven der essa tese do ne o li be ral,
por que vão ar gu men tar com o mo de lo ame ri ca no. E
aí des man te la ram, cri a ram esse caos. Esse caos foi
pla ne ja do, para che ga rem ago ra e di ze rem que o
Esta do, mes mo que que i ra, não tem ca pa ci da de de
in ves ti men to.

Isso tem que fi car mu i to cla ro. O exem plo do alu -
mí nio, da Chesf, que está ocor ren do ago ra, é algo
que nos as sus ta pela re pe ti ção, pela eter na men ta li -
da de co lo ni al. O Pre si den te re u niu to dos os Go ver na -
do res do Nor des te – e so bre isso vou até pe dir uma
ex pli ca ção. Pedi on tem ao Pre si den te da Mesa para
en ca mi nhar mos um re que ri men to de es cla re ci men to. 
O Pre si den te dis se que a si tu a ção no Nor des te é gra -
ve, é caó ti ca, é agu da, é guer ra e que os Go ver na do -
res te ri am que en con trar uma ma ne i ra de pro du zir
1.000 me ga watts adi ci o na is ago ra, nes se pe río do
mais crí ti co, de ju lho até no vem bro.

A mi nha per gun ta é a se guin te: es ses 1.000 me -
ga watts que o Pre si den te so li ci tou que os Go ver na do -
res pro cu rem são os 1.000 me ga watts que ele não
está ten do a co ra gem de cor tar do alu mí nio do Nor te? 
Por que, no se gun do se mes tre, o li nhão pode man dar
até ago ra, como está man dan do, de 1.000 a 1.300
me ga watts; no se gun do se mes tre, pela hi dro lo gia,
isso vai cair para 400 a 600 me ga watts. E a úni ca ma -
ne i ra de con ti nu ar usan do o li nhão na sua ca pa ci da de 
ple na é con fis car ener gia de al guém: ou da po pu la -
ção, dos ir mãos do Nor te, ou do alu mí nio no Nor te,
que con so me mais de 40% da ener gia de Tu cu ruí. Eu
que ria que al guém me es cla re ces se se es ses 1.000
me ga watts são adi ci o na is a es ses 1.000 me ga watts
ou se são os 1.000 me ga watts de cor ren tes do fato de
que o Go ver no não está ten do co ra gem de im por o
cor te lá na Alcoa, na Bil li ton e na Ni pon. Isso pre ci sa
fi car cla ro, por que são 22 mi lhões de nor des ti nos que
vi vem no semi-ári do e es tão pre ci san do dis so. E nós
que re mos sa ber qual é o peso que o Go ver no está
dan do a uma re gião de 600.000 km2, a 22 mi lhões de
bra si le i ros con tra 3 em pre sas de alu mí nio.

Pre ci sa mos tam bém de nun ci ar ou tro pon to dis -
cu ti do aqui: pen so que es sas in dús tri as de alu mí nio

só po de ri am re ven der essa ener gia que eles eco no -
mi za rem – via ra ci o na men to ou via con tin gên cia com -
pul só ria – num mer ca do spot se ela não fos se sub si -
di a da. Se ela é sub si di a da, ela tem que de vol ver ao
Go ver no pelo mes mo pre ço de com pra! Mas o pior é
que ob ser va mos per so na li da des des se Go ver no e
des te Con gres so pen sa rem que, se co lo car mos isso,
es ta re mos fa lan do em rom pi men to de con tra to! E a
ou tra co i sa é o quê? É lesa-pá tria? Des sa for ma, essa 
ques tão tem que fi car mu i to cla ra.

Hoje foi men ci o na da aqui uma idéia con sa gra -
da, que ouvi aqui do Pro fes sor e tam bém do Go ver na -
dor da Ca li fór nia: as leis de mer ca do só po dem atu ar
a con ten to na ener gia se a ofer ta for ma i or do que a
de man da. Se não for, pela im por tân cia da ener gia –
por que ela é tudo, sem ela não há nada –, vira trá fi co.
Nós te re mos tra fi can tes de ener gia.

Então, é como o se nhor ex pli ci tou aqui: ou o Go -
ver no ope ra para po der cri ar e man ter a mar gem de
re ser va do sis te ma, o re gu la dor do sis te ma, ou não
há como fa zer par ce ria com a ini ci a ti va pri va da. A par -
ce ria só pode ser fe i ta se o Go ver no as su mir, se o
Esta do as su mir esse pa pel de re gu la dor, de agen te
hí bri do – o que o Se na dor Pa u lo Sou to ques ti o nou e
que tam bém ques ti o no. O Se na dor in da gou: qual é o
pa pel da Chesf, de Tu cu ruí, de Fur nas nes se mo de lo
hí bri do de pre ço? Para mim, está cla ro. Na mi nha vi -
são – e eu que ria que vo cês es cla re ces sem isso –,
Fur nas, Chesf, Tu cu ruí são as ge ra do ras es ta ta is que
fa rão o pa pel de com prar ener gia al ter na ti va e fa zer o
pre ço mé dio pon de ra do, para evi tar que pre ju di que -
mos jus ta men te a ma triz de com pe ti ti vi da de cha ma -
da Bra sil.

Se for ne ces sá rio au men tar a ta ri fa no seg men -
to pro du ti vo, pode-se per gun tar, pode-se ques ti o nar.
A de fa sa gem hoje exis ten te en tre a ta ri fa do con su mi -
dor e a ta ri fa in dus tri al ou do se tor pro du ti vo é ta ma -
nha que nun ca hou ve hi a to tão gran de. Ou seja, é pre -
ci so cor ri gir, en tão, a do se tor pro du ti vo. Con tu do,
para onde irá esse au men to, esse ta ri fa ço? Ele não
pode ir como di vi den dos lá para fora. Ele tem que fi car 
aqui, para que pos sa mos me lho rar toda a nos sa in -
fra-es tru tu ra.

E eu que ria apro ve i tar esta opor tu ni da de sin gu -
lar, por que cons ta to o se guin te: o Bra sil é um País
con ti nen tal, é o País que tem, re al men te, a ma triz
ener gé ti ca do fu tu ro e que tem ba ci as hi dro grá fi cas
den tro de há bi tats di fe ren tes. Assim, a mes ma so lu -
ção que ser vi ria para a ba cia hi dro grá fi ca do Ti e -
tê-Pa ra ná ou do Tu cu ruí-Ama zo nas não vai ser vir
para o Nor des te. É cla ro que esta cri se vai pas sar,



mas, no Nor des te, ire mos con ti nu ar vi ven do com o
eter no con fli to do uso da água. Só te mos um rio – o rio 
São Fran cis co – que tem que ge rar ener gia, tem que
ir ri gar, mas não ir ri gou nem 10% do que pode ir ri gar.
A des se den ta ção hu ma na é a na ve ga ção, por que é
um es ti rão na ve gá vel de 1.200 qui lô me tros, li gan do o
que o Sr. Luiz Vi a na Fi lho di zia: O vale dos ri cos, que é 
o vale úmi do, o Su des te, com o vale dos po bres, onde
se tem a na ve ga ção, a pis ci cul tu ra, etc. Por tan to, o
mo de lo ener gé ti co na re gião do semi-ári do tem que
ser di fe ren te. 

O SR. PRESIDENTE (Antô nio Cam bra ia) – Sr.
De pu ta do, peço que V. Exª con clua.

O SR. CLEMENTINO COELHO – Sr. Pre si den -
te, eu pe di ria a mes ma to le rân cia que V. Exª teve com
to dos os ou tros.

O SR. PRESIDENTE (Antô nio Cam bra ia) – Sr.
De pu ta do, V. Exª já ul tra pas sou o seu tem po em 10
mi nu tos.

O SR. CLEMENTINO COELHO – Con clu in do,
Sr. Pre si den te, es tou pre o cu pa do com essa ques tão
do São Fran cis co, por que, como dis se os Se na do res
Pa u lo Sou to e Wal deck Orné las, essa cri se aju da até
a ex pli ci tar a cri se do São Fran cis co, que é si mul tâ -
nea. Esse pla ne ja men to er rô neo está co lo can do em
che que a úni ca po lí ti ca de de sen vol vi men to sus ten tá -
vel que po de ría mos ter no nos so oes te ame ri ca no,
que é o semi-ári do. Quer di zer, a má ges tão está re al -
men te ame a çan do des man te lar os pro je tos ir ri ga dos,
ou pelo cor te de ener gia ou pelo ra ci o na men to de
água, nos qua is já es ta mos usan do a tec no lo gia do
mi cro go te ja men to. 

Gos ta ria, en tão, de ou vir as con si de ra ções so -
bre essa ques tão no novo mo de lo que te mos que fa -
zer, por que o novo que o Go ver no quer, mor reu; o pa -
pel des sas três gran des ge ra do ras es ta ta is pú bli cas
está se pul ta do. E ain da há a ques tão do semi-ári do,
por que o São Fran cis co – e a pró pria Chesf re co nhe -
ce isto – tem que ser usa do na sua ma i or par te para a
ir ri ga ção, para tra zer o de sen vol vi men to sus ten tá vel.
E o ho mem, por meio da in te li gên cia, deve bus car ou -
tras al ter na ti vas. No Nor des te, por exem plo, te mos a
co in ci dên cia for tu i ta dos ven tos, da eó li ca, da cur va
do ven to, cujo pico e cuja ba i xa co in ci dem com a den -
dro lo gia do São Fran cis co, uma com ple men ta a ou tra, 
e essa ques tão do MAE ou des se mer ca do de le i lão
que vai fun ci o nar, até por que o MAE foi con ce bi do
para um mer ca do 100% pri va ti za do. Não va mos mar -
char mais para lá. Então, quem irá fa zer o pa pel do
MAE se rão as gran des ge ra do ras es ta ta is. 

Eram es sas as con si de ra ções que gos ta ria de
fa zer.

O SR. PRESIDENTE (Antô nio Cam bra ia) –
Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Edu ar do Su -
plicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY – Sr. Pre si den te,
De pu ta do Antô nio Cam bra ia, in fe liz men te não pude
es tar du ran te todo o pe río do das ex po si ções por me
en con trar em ati vi da de na Co mis são de Assun tos So -
ci a is e du ran te a hora de vo ta ção no Ple ná rio. Tam -
bém ago ra te nho que ser ex tre ma men te bre ve, pois já 
te nho um ou tro com pro mis so para o qual já es tou
atra sa do, mas que ro cum pri men tar a to dos os Srs.
Expo si to res pela ex tra or di ná ria qua li da de com que
nos brin da ram hoje, res sal tan do a im por tân cia de
apro ve i tar mos esta pro fun da cri se ener gé ti ca para
ver se con se gui mos apren der e dar mos um sal to efe -
ti vo na di re ção do apro ve i ta men to de todo o po ten ci al
de ener gia – as mais di ver sas – que te mos no Bra sil.

Há, no en tan to, uma ques tão que gos ta ria mu i to
de po der ou vir, apro fun dan do as re fle xões fe i tas por
to dos os Srs. Con fe ren cis tas, que é jus ta men te a
ques tão, de um lado teó ri ca, e de ou tro, prá ti ca, so bre
o que fa zer na área de ener gia elé tri ca com o que se
pas sa com o mer ca do e com a ati vi da de do Esta do.

No seu li vro De sen vol vi men to como Li ber da -
de, o eco no mis ta Amart ya Sem qua li fi ca, de um lado,
as qua li da des do mer ca do como um lu gar onde se
en con tram as pes so as que ali se di ri gem para di zer o
que que rem com prar ou ven der. E ser, di ga mos, “sim -
ples men te con tra o mer ca do” sig ni fi ca ria, se gun do S.
Sª, algo como ser con tra a con ver sa, con tra o diá lo go
en tre as pes so as. Então, uma co i sa é olhar sob esse
as pec to.

Ou tro as pec to, en tre tan to, é que S. Sª men ci o na
que, como o mer ca do re sul ta tan tas ve zes em dis tor -
ções ex tra or di ná ri as, do pon to de vis ta, por exem plo,
da má-dis tri bu i ção da ren da, da po bre za que não é
bem re sol vi da, das ques tões re la ti vas ao am bi en te, à
ener gia, co lo ca como fun da men tal que exis tam as
mais di ver sas or ga ni za ções e, so bre tu do, que haja o
am bi en te de li ber da de de ex pres são, de apro fun da -
men to da de mo cra cia, para que pos sa ha ver ins ti tu i -
ções que cor ri jam to das aque las dis tor ções.

Ti pi ca men te na área da ener gia, pela ex po si ção 
apre sen ta da, é tão sig ni fi ca ti vo ob ser var a im por tân -
cia des sas ações go ver na men ta is e da so ci e da de or -
ga ni za da, re pre sen ta da hoje por V. Sªs, que de vem
di zer o que pre ci sa ser fe i to. Ana li san do o que foi fe i to
pelo Esta do, mu i tas ve zes ob ser va mos que foi uma
dis tor ção do mer ca do no sen ti do da qui lo que o pró -



prio Amart ya Sem es ta va di zen do. Uma si tu a ção se -
ria o li vre en con tro de pes so as no mer ca do para mos -
trar o que se quer ven der ou com prar – nes se caso, os 
me ca nis mos de mer ca do re sul ta ri am em cer to equi lí -
brio –, mas ou tra se ria a de gru pos ex tra or di na ri a -
men te po de ro sos aca ba rem dis tor cen do, jus ta men te
pela ação do Esta do.

Há pou co, o Prof. Ba u tis ta Vi dal es ta va ilus tran -
do como al guns se to res ex tra or di na ri a men te po de ro -
sos fi ze ram com que o Esta do re sol ves se usar todo o
seu po der para vi a bi li zar mer ca do. Não foi isso pro pri -
a men te; a si tu a ção foi a do Esta do in ter fe rin do no in -
te res se de gru pos que ti nham in te res ses no ex te ri or e 
que fi ze ram com que o se tor ener gé ti co bra si le i ro se
vol tas se para aten dê-los. Essa foi uma dis tor ção dra -
má ti ca, mas ou tros po de ri am di zer que se ria o li vre
fun ci o na men to das for ças do mer ca do. Não foi pro pri -
a men te, não é? É fun da men tal que pes so as como V.
Sªs nos apon tem es sas dis tor ções.

Sr. Pre si den te, não te rei tem po se quer de ou vir
o que gos ta ria. Mas que ro as se gu rar-lhes que vou es -
tu dar, com mu i to ca ri nho, tudo que foi dito. Infe liz men -
te, te mos que ser três ou qua tro ao mes mo tem po.

Agra de ço mu i to o que en si na ram hoje. Mu i to
obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Antô nio Cam bra ia) –
Obri ga do, Se na dor Edu ar do Su plicy.

Con ce do a pa la vra ao De pu ta do José Car los
Ale lu ia.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA  – Sr. Pre si den -
te, Sr. Re la tor, Srs. Pro fes so res, que ro fa zer uma re fe -
rên cia ao Prof. Ba u tis ta Vi dal, que foi meu pro fes sor
na Esco la de Enge nha ria da Uni ver si da de Fe de ral da
Ba hia e que de i xou sa u da de na nos sa Uni ver si da de.

Essas re u niões são ex tre ma men te im por tan tes, 
mas fico amar gu ra do, por que to dos nós po de mos di -
zer que não ti ve mos a ca pa ci da de de con ven cer. Eu,
que sou, in clu si ve, da base do Go ver no, como fico
ma go a do ao ver que não fui ca paz de con ven cer o
Go ver no de que a si tu a ção es ta va equi vo ca da. O pro -
fes sor Pin guel li, com quem con ver sei vá ri as ve zes,
sabe que eu era vis to, no Go ver no, como al guém que
que ria vol tar às hi dro e lé tri cas, que que ria in ven tar pe -
que nas cen tra is hi dro e lé tri cas. Apre sen tei um pro je to, 
no ano pas sa do, que foi ob je to de dis cus são – o pro -
fes sor Tol mas quim con tri bu iu, in clu si ve, vin do à Co -
mis são de Ener gia para um de ba te. Esse pro je to fi cou 
no Go ver no todo o ano pas sa do, pra ti ca men te, e está
até hoje. Esse pro je to sim ples men te pro põe o que V.
Exas ex pu se ram aqui: a di ver si fi ca ção da ma triz ener -
gé ti ca do Bra sil; a re to ma da dos in ves ti men tos em hi -

dro e lé tri cas; o es ta be le ci men to, con for me foi dito pelo 
pro fes sor Ildo, de um pro gra ma se ve ro de pe que nas
cen tra is hi dro e lé tri cas; a es ti mu la ção da con ser va ção 
de ener gia; a vi a bi li za ção da co-ge ra ção e da ener gia
eó li ca, no es ti lo do que se está fa zen do na Co mu ni da -
de Eu ro péia. Para com ple tar, pro fes sor Tol mas quim –
tal vez o se nhor não te nha vis to mi nha úl ti ma ver são –, 
pre ser va a ener gia ve lha para o con su mi dor das con -
ces si o ná ri as. Esse é um ar ti go que in se ri na úl ti ma
ver são. Por tan to, é um pro je to que atua nes sa di re -
ção.

No en tan to, no Con gres so, não se con ver sa,
por que o Go ver no pa re ce que só hoje co me ça a dar
si nal ver de para o pro je to – mas é um si nal ver de já no 
fim do se mes tre, no co me ço do re ces so, e não sei se
vai ser apro va do. Por tan to, fico mu i to tris te em ver que 
não se ouve mais, no Bra sil, as pes so as que sa bem. É 
im pres si o nan te: quan do o Go ver no se de pa rou com a 
cri se, ela era de alta pro ba bi li da de – to dos sa bem –,
no ano pas sa do. E sem pre es te ve, du ran te toda a dé -
ca da de 90, com alta pro ba bi li da de de ocor rên cia, e o
Go ver no se quer fez um pla no. E quan do apa re ceu a
cri se, com por tou-se – como eu dis se ou tro dia, em bo -
ra seja algo meio cha to – como as ga ro tas ado les cen -
tes que en gra vi dam, es con dem do pai e, por co in ci -
dên cia, três me ses de po is, a bar ri ga apa re ce. Foi o
que acon te ceu com o Go ver no, no que se re fe re ao
ra ci o na men to: es con deu do povo, es con deu de si
mes mo; não acre di tou, como se a ver da de fos se tão
des tru i do ra que era me lhor ser ma i or. E o Go ver no
au men tou o ra ci o na men to em 30%, por ter atra sa do o 
en fren ta men to do pro ble ma.

E nes se as pec to, te nho que ren der ho me na gem 
à co mu ni da de bra si le i ra. O Fi nan ci al Ti mes fez um
ar ti go so bre a res pos ta, ex tre ma men te po si ti va, da
co mu ni da de bra si le i ra ao ra ci o na men to. Tem se con -
se gui do mu i to, so bre tu do na área re si den ci al, que,
es pon ta ne a men te, an tes de 1o de ju lho, co me çou a
eco no mi zar.

E o que é pior: o Go ver no... Fiz um dis cur so, e,
no dia se guin te, sur giu o Mi nis té rio que tra ta do as -
sun to. Eu dis se que sou es cra vo do que sei. Sou da
Base do Go ver no, mas não pos so en ten der que esse
Con se lho Na ci o nal de Po lí ti ca Ener gé ti ca se re ú na e
diga que pre ci sa de mais um mês para tra tar de ra ci o -
na men to. Isso era o que eles que ri am: mais um mês
para de ci dir o ra ci o na men to. Se ri am mais 10% de ra -
ci o na men to para a po pu la ção bra si le i ra.

Por tan to, faço esse de sa ba fo com os pro fes so -
res. Infe liz men te, está se des pre zan do, no Bra sil, há
mu i to tem po, o sa ber. Não se está ou vin do quem



sabe. Não só os aca dê mi cos, mas os en ge nhe i ros
das em pre sas elé tri cas tam bém não es tão sen do ou -
vi dos. Qu an do se re ú nem para tra tar do as sun to, é re -
u nião de quem nada sabe – usei essa fra se tam bém
em re la ção ao Con se lho. É de quem nada sabe, por
isso, nada de ci dem. O Bra sil, re al men te, não tem de -
ci di do, so bre tu do nes sa área de ele tri ci da de. É uma
tris te za. Por tan to, o Con gres so está pres tan do um
gran de ser vi ço ao tra zer os se nho res aqui. Os se nho -
res es tão pres tan do um gran de ser vi ço ao Con gres so 
e ao Bra sil por es ta rem aqui.

Te nho al gu mas di ver gên ci as. Qu an do fa la mos
dos de fe i tos do mo de lo atu al, pre ci sa mos to mar cu i -
da do para não exal tar mos as vir tu des, que não são
tan tas, do mo de lo an ti go. Com re la ção, por exem plo,
às ta ri fas – o pro fes sor Ildo de las tra tou –, as ta ri fas
eram, re al men te, mu i to ba i xas. Elas cres ce ram, mas
uma par te de las era paga pelo con tri bu in te. Na Lei Eli -
seu, fi ze mos uma lim pe za de US$28 bi lhões de sub -
sí dio em bu ti do de ba i xo do ta pe te da con ta bi li da de
das em pre sas. E o con tri bu in te pa gou US$28 bi lhões.
Por tan to, para cal cu lar as ta ri fas an te ri o res, era pre ci -
so in clu ir os US$28 bi lhões que es ta vam sen do pa gos 
pelo con tri bu in te em sub sí dio ao con su mi dor, o Re la -
tor Pa u lo Sou to, que in clu si ve men ci o nou isso. Esse é
um re pa ro que acho ex tre ma men te ne ces sá rio.

Com re la ção à afir ma ção de que é ir ra ci o nal pa -
gar para uma tér mi ca fi car pa ra da, tem que pa gar
para a tér mi ca fi car pa ra da. É ra ci o nal sob o pon to de
vis ta ter mo di nâ mi co, sob o pon to de vis ta am bi en tal e
ra ci o nal por que é um in ves ti men to de se gu ro. O cer to
era mes mo ter mos tér mi cas, o pro ble ma é que a tér -
mi ca a gás não se pres ta mu i to a isso, para que elas
pu des sem re al men te ope rar. Te mos duas al ter na ti vas 
para re gu lar: ou au men ta mos in fi ni ta men te os re ser -
va tó ri os de ener gia e o sis te ma de trans mis são para
po der ma lhar in clu si ve com os pa í ses vi zi nhos, ou te -
mos al gu ma for ma de va ri ar a ofer ta e o con su mo, a
de man da. Para va ri ar a de man da já se fez a ex pe riên -
cia, na mi nha opi nião ab sur da mas que foi usa da em
al gum tem po com al gu ma van ta gem, por que ha via
ex ce den te de ener gia, e se usou cal de i ras elé tri cas.
Po de ria in clu si ve even tu al men te ter cal de i ras elé tri -
cas numa for ma de que i mar essa ener gia. Ti ve mos
10 mil me ga watts mé di os ver ten do du ran te o pe río do, 
há qua tro, cin co anos atrás. No caso não ha via gás. O
ra ci o nal é não se usar o gás. 

Então, tem que se pa gar pela ins ta la ção, pelo in -
ves ti men to pa ra do. Não é pelo gás, é pelo in ves ti men -
to do gás. Por que o gás ele tem o in ves ti men to para
ex tra ir, para trans por tar, e tem o in ves ti men to da ter -

mo e lé tri ca. Cla ro que não é 100%, é um cus to me nor.
O take or pay é quan do se paga me nos do que quan -
do toma. Então, essa co i sa é que tem que ver. Se es -
tão bem ela bo ra dos os con tra tos. Fiz essa per gun ta
ao Pre si den te da Pe tro bras. 

Eu que ria fa zer uma ou tra re fe rên cia à pa les tra
do pro fes sor Ildo, que foi mu i to in te res san te, quan do
ele faz uma ana lo gia da di fi cul da de de a ener gia ser
com pe ti ti va, e com pa ra com a sal si cha. Acho que ele
não foi mu i to fe liz na com pa ra ção da sal si cha. Sal si -
cha não é com mo dity. Ener gia pode ter se me lhan ça
com com mo dity. As com mo di ti es  são mu i to mais
fá ce is de se rem sub me ti das a ho me ge ne i da de. As
com mo di ti es tem ho mo ge ne i da de, quan do se fala
do grão tem ní ve is de qua li da de que tem que atin gir,
mas es ta mos tra tan do de com mo di ti es. Ener gia elé -
tri ca te ria mais ou me nos o mes mo pa drão. E não se -
ria o caso da sal si cha, por tan to a com pa ra ção não me 
pa re ceu mu i to fe liz.

Eu que ria di zer que acho que de ve mos ten tar, a
par tir des sa ex pe riên cia, des se re la tó rio, pro du zir al -
gu mas su ges tões nes sa li nha da mu dan ça da ma triz
ener gé ti ca. É re le van te. O pro fes sor Tol mas quim fa lou 
da pri va ti za ção vi ran do au to pro du tor. Isso te mos que
im pe dir tam bém, pro fes sor. Não po de mos ad mi tir que 
a ener gia ve lha vá para esse ca mi nho. O que não sig -
ni fi ca im pe dir o au to pro du tor. A nos sa au to pro du ção
tem van ta gens. Po de mos atra ir bas tan te, te mos que
in cen ti var o li vre aces so, o con su mi dor li vre. Te mos
que pro du zir um mo de lo bra si le i ro. Fui um crí ti co e
não fui a ne nhu ma re u nião, ape nas re ce bi uma vez
essa em pre sa in gle sa que foi con tra ta da para fa zer o
ar re ma te. Foi um gran de erro. Se ti vés se mos co lo ca -
do os aca dê mi cos, os po lí ti cos, en ge nhe i ros, eco no -
mis tas e fun ci o ná ri os das es ta ta is te ría mos fe i to um
mo de lo mu i to me lhor que uma có pia mal fe i ta do mo -
de lo in glês. 

Por tan to, que ro di zer que não me sin to cul pa do,
sin to-me res pon sá vel por não ter sido com pe ten te o
su fi ci en te, como os se nho res tam bém não fo ram,
para con ven cer as pes so as de que es ta vam fa zen do
as co i sas er ra das. É ne ces sá rio que o Go ver no se
con ven ça de que para tra tar de as sun to de tal re le -
vân cia, e aí o pro fes sor Ba u tis ta che ga a fa zer uma
ca ri ca tu ra des sa re le vân cia, pre ci sa ser fe i ta, que é
ne ces sá rio tra tar com quem sabe. Não dá para tra tar
com quem não sabe. É im per doá vel em al gu mas áre -
as vi ta is que se im pro vi se o sa ber, se des pre ze a vir -
tu de do sa ber.

Qu e ria en cer rar di zen do que tal vez fos se bom, e 
eu vou fa zer isso, dar uma có pia do li vro A Edu ca ção



de um Prín ci pe Cris tão. Pa re ce-me que se está len -
do mu i to Ma qui a vel e pou co Eras mo de Rot ter dam.
Eras mo de Rot ter dam es cre veu mais ou me nos na
mes ma épo ca de Ma qui a vel. É um li vri nho mu i to sim -
ples, que de ve ría mos dar para nos sos fi lhos, pelo me -
nos os que qui ses sem go ver nar al gu ma co i sa. Ele
diz, cla ra men te, que o prín ci pe deve se cer car do sa -
ber. O Go ver no não o está fa zen do e por isso che gou
a esta cri se.

O SR. CLEMENTINO COELHO – Sr. Pre si den -
te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Antô nio Cam bra ia) –
Com a pa la vra, o De pu ta do Cle men ti no Co e lho.

O SR. CLEMENTINO COELHO – Pri me i ra men -
te, eu gos ta ria de pe dir ao Pro fes sor Adil son que fi -
zes se um co men tá rio so bre o mo de lo no ru e guês, de
que me es que ci.

So bre uma co lo ca ção do no bre De pu ta do José
Car los Ale lu ia. Mu i tas ve zes, co lo ca-se o sa u do sis mo 
do pas sa do como se se dis ses se: era pú bli co, era es -
ta tal, era ruim. Cre io que o pro ble ma não é esse. O
que era ruim era a po lí ti ca pú bli ca para as es ta ta is,
que era pa ter na lis ta, le ni en te, os Esta dos não pa ga -
vam. Isso era o pa ter na lis mo. O mo de lo do hí dri co ser
pú bli co está cor re to. Po rém, se a po lí ti ca para aque le
se tor....

E ve jam que iro nia a co in ci dên cia: a base de
sus ten ta ção do Go ver no no pas sa do é a mes ma de
hoje. Não mu dou nada. Quer di zer, o pro ble ma não
está na em pre sa pú bli ca, na es ta tal, mas na qua li da -
de da po lí ti ca. Po de mos ter es ta ta is efi ci en tes e efi ca -
zes, se ti ver mos uma po lí ti ca trans pa ren te, que não
sub si die em de ma sia. Mas po de mos ter uma de que
ama nhã se pos sa di zer que está hor rí vel. Por quê?
Va mos ser pa ter na lis tas, como fo mos no pas sa do, va -
mos ser po pu lis tas, va mos des man te lar ou até fa zer a 
co i sa pro gra ma da para que dê er ra do, como foi fe i to
com mu i ta es ta tal bra si le i ra. A po lí ti ca fez com que
em pre sas es ta ta is fos sem su ca te a das do pon to de
vis ta de efi cá cia para po der ter a jus ti fi ca ti va pú bli ca
de di zer que o pri va do era me lhor.

Qu an tas ve zes não fa la mos aqui que a bu ro cra -
cia es tran ge i ra é efi caz? Por quê? Por que lá não tem
esse viés. Lá é para ser vir ao país, ao es ta do, à po pu -
la ção. Não é para ser vir ao go ver nan te da vez ou à
base ali a da da vez. É por isso que, quan do se mu dam
os go ver nos lá, muda-se mu i to pou co a bu ro cra cia ou
a me ri to cra cia. Esse é o pro ble ma. Não é o pú bli co ou
o pri va do, é a qua li da de da po lí ti ca pú bli ca.

O SR. PRESIDENTE (Antô nio Cam bra ia)  –
Obri ga do, De pu ta do Cle men ti no Co e lho.

Con ce do a pa la vra aos ex po si to res para as res -
pos tas e con si de ra ções fi na is. Va mos ini ci ar, pela es -
quer da, com o Pro fes sor Luís Pin guel li Rosa.

O SR. LUÍS PINGUELLI ROSA – São tan tos
ques ti o na men tos, mas acho im por tan tes, ain da que
nos alon gue mos, por que é a subs tân cia da ques tão.

Se na dor Pa u lo Sou to, a ques tão do gás. De ve -
mos ter uma po lí ti ca para o gás. Há dois er ros, e es ta -
mos so fren do um de les com cla re za. Esta mos so fren -
do o ou tro obs cu ra men te. São eles o erro da po lí ti ca
do gás e o erro da po lí ti ca de ener gia elé tri ca.

Enten do que tam bém te mos que re de fi nir a po lí -
ti ca do gás. Não vou en trar no mé ri to da so lu ção ado -
ta da – es ta mos numa fase con fu sa –, mas o erro da
po lí ti ca do gás foi ba se a do na hi pó te se, quan do foi
con tra ta do o gás da Bo lí via, de que a pa ri da de cam bi -
al, dó lar pró xi mo do real, se ria a lon guís si mo pra zo.
Isso era a po lí ti ca ofi ci al. E aí ve nho ao cer ne do pro -
ble ma, que tem sido a mi nha ati tu de o tem po todo: sou
con tra bo des ex pi a tó ri os. Enten do que as pes so as que 
es tão no Go ver no co me tem er ros, mas não sou a fa vor 
de di zer quem é, se é o Pre si den te da NOS, da Ane el,
da Ele tro brás, o Mi nis tro de Mi nas e Ener gia an te ri or.
Não, ab so lu ta men te. Para mim, é uma po lí ti ca, uma
con cep ção er ra da, que é sim bo li za da no Mi nis tro Pe -
dro Ma lan, por que ele é o sím bo lo, não é a pes soa.
Como é o Ca val lo, na Argen ti na, é o Ma lan, no Bra sil. A 
po lí ti ca ado ta da trans mi tiu à so ci e da de cren ças de
que, por exem plo, se ria pos sí vel man ter essa pa ri da -
de, aban do na da. Mas o gás, con tra ta do como foi, tor -
na-se um pro ble ma no Bra sil, como, tam bém, a pri va ti -
za ção, por que a ex pec ta ti va de re tor no des sas com pa -
nhi as es tran ge i ras é em dó lar.

Fi ze mos aná li se, Tol mas quim e eu par ti ci pa mos 
com ou tros co le gas, como Se bas tião So a res – devo
até ho me na geá-lo, por que foi mu i to im por tan te –, do
caso Ce mig, a com pa nhia ame ri ca na que con tro lou a
em pre sa por um pe río do in ves tiu US$500 mi lhões e
re ti rou US$300 mi lhões em dois anos, pa gan do di vi -
den dos até aci ma do que po de ria ser pago. Re ti rou o
di nhe i ro todo e o en vi ou de vol ta. Qu e rem re a li za ção
em dó lar em um País cuja mo e da não é dó lar, o que é
um pro ble ma, por que ven dem para o mer ca do in ter -
no. E, quan do ven dem para o mer ca do ex ter no, via
alu mí nio, ven dem pro te gi do.

A po lí ti ca ma cro e co nô mi ca bra si le i ra só per ce -
be o as pec to da ro la gem de dí vi da e fe cha men to das
con tas. É como um bom be i ro que che gas se para
aten der uma emer gên cia, em que a ví ti ma está com a
per na pre sa. Embo ra te nha que sal var a per na, exis te
uma pi las tra aci ma da ca be ça do su je i to e, se me xer



na viga, essa pode cair na ca be ça. Então, é pre ci so
es co rá-la com cu i da do. Esse é o pa pel dos co i ta dos
dos bom be i ros, mas se, pre ci pi ta da men te, tira a pi las -
tra e es mi ga lha a ca be ça, não sal vou a ví ti ma. A po lí ti -
ca bra si le i ra está es mi ga lhan do a ca be ça do Bra sil
para sal var a per na.

Esse é o pro ble ma do gás. Tem de ha ver uma
po lí ti ca para o gás.

Qu an to às ta ri fas, há uma con tra di ção que pre -
ci sa ser ven ci da. É im pos sí vel, na mi nha opi nião, sa -
tis fa zer aos ple i tos das em pre sas con ces si o ná ri as da
ener gia elé tri ca pri va ti za das. Essas em pre sas tor na -
ram-se o gran de pro ble ma da po lí ti ca. La men to que
isso ain da não es te ja cla ro para a dis cus são pú bli ca
por que as em pre sas têm ex pec ta ti va de uma alta taxa 
de re tor no em dó lar, in com pa tí vel com o ser vi ço pú bli -
co. A ener gia elé tri ca tem um ine vi tá vel com po nen te
de ser vi ço pú bli co, ain da mais em um País po bre.

Ava lio que os con tra tos de con ces são fo ram mal 
fe i tos. A “des ver ti ca li za ção” foi fe i ta de ma ne i ra que
não de ter mi nou obri ga ções com pa tí ve is com a Lei de
Con ces são. Essa lei pro te ge o con su mi dor, mas o
con tra to não pre via de vi da men te essa pro te ção.
Então, cre io que va mos ter um pro ble ma de ta ri fa cu i -
da do so e ava lio ser fun da men tal cri ar um mis to da
ener gia ve lha com ener gia nova.

Não va mos po der es ca lar ener gia para um cus -
to mar gi nal e nem é cor re to di zer que o cus to mar gi nal 
é o do gás na tu ral. Esse é o cus to mar gi nal do gás na -
tu ral. Fiz uma lis ta de no vos em pre en di men tos hi dre -
lé tri cos mais ba ra tos e há ou tros mais ba ra tos ain da.
Há ou tras for mas de ener gia, re pi to. Fa la mos aqui do
lixo ur ba no, que é uma imen si dão. O ba ga ço de cana,
lixo ru ral, é ou tra imen si dão. O Bra sil tem re al men te
de ava li ar me lhor a ques tão do gás e da ta ri fa e cre io
que há a pos si bi li da de. 

O Sr. Ro ber to Ara ú jo, nos so co le ga no Ilu mi na,
tem co men ta do so bre a fór mu la – nós, da Coap, man -
te mos mu i tos con ta tos com o Ilu mi na – de como se
po de ria fa zer a com bi na ção de ener gia ve lha e nova.

Por uma ques tão de prin cí pi os, pa re ce-me que
te mos de pres tar aten ção – a fra se foi dita pelo Sr.
Luiz Car los San tos, quan do dis se que “Fur nas po de -
ria ser a Pe tro bras elé tri ca” – ao mo de lo a que che ga -
mos no se tor de pe tró leo. De um lado, quem era con -
tra a mu dan ça cons ti tu ci o nal pre ten dia que a Pe tro -
bras fos se a em pre sa mo no po lis ta; quem era a fa vor,
em boa par te, pre ten dia que a Pe tro bras fos se eli mi -
na da do ce ná rio, ex pli ci ta men te o Se na dor Ro ber to
Cam pos, com quem par ti ci pei de de ba te no jor nal O
Esta do de S.Pa u lo.

O que acon te ceu? Te mos hoje a gran de em pre -
sa Pe tro bras e as em pre sas es tran ge i ras, que pro cu -
ram a Pe tro bras, o que sig ni fi ca que essa não fi cou
mal como em pre sa, em bo ra pos sa ter pro ble mas.
Não es tou de fen den do a Pe tro bras em tudo que faz.
Só es tou di zen do que o mo de lo é mis to. O ins tru men -
to de po lí ti ca de pe tró leo no Bra sil é du plo. A ANP, via
mer ca do, via no vas em pre sas que vêm, e a Pe tro -
bras, ins tru men to do Go ver no. É gra ças a ela que es -
ta mos cons tru in do as usi nas a gás. Não hou ves se a
Pe tro bras, como que ria o Se na dor Ro ber to Cam pos,
tam bém não te ría mos ne nhu ma usi na a gás até ago ra 
por que é ela quem está to man do a ini ci a ti va.

Qu an do mu dou o pre ço do pe tró leo, ou tro tabu
man ti do pela or to do xia da eco no mia que di ri giu a po -
lí ti ca bra si le i ra, que afir ma va que o pe tró leo fi ca ria ba -
ra to. Fa lei vá ri as ve zes que po de ria fi car caro e cre io
que o Sr. Adil son de Oli ve i ra – meu co le ga de Coap de 
mu i tos anos, um es pe ci a lis ta nes sa área, e não vou
en trar por aí –, quan do se di zia que o pe tró leo não ia
fi car es tá vel na que le va lor ba i xís si mo, que du rou um
tem po, até 1999. Qu al quer eco no mis ta do Go ver no fi -
ca va ir ri ta do, por que to dos os prin cí pi os, in clu si ve os
con tra tos de gás, es ta vam amar ra dos à ex pec ta ti va
de um pre ço de pe tró leo ba ra to, ou seja, es ses er ros
ma cro e co nô mi cos ca u sa ram esse de sas tre.

A ener gia ve lha tem de ser uma es pé cie de es -
to que re gu la dor. Qu an do há po lí ti ca de abas te ci men -
to, de ali men tos fun da men ta is, o que faz qual quer go -
ver no? Impor ta e es to ca da sa fra para a en tres sa fra
para po der re gu lar mer ca do. Essa ener gia ve lha é a
nos sa sal va ção. Pri va ti zar es sas em pre sas hoje é dar
um tiro no pé. Não é uma ques tão ide o ló gi ca nem de
op ção. É a sa í da, pelo me nos, para me lho rar a si tu a -
ção e pen sar como esse sis te ma re a gi rá de po is.

Qu an to à per gun ta da De pu ta da Jan di ra Feg ha -
li, não sei por que a Pe tro bras diz que não pode usar o 
gás de Cam pos. Não en ten di. Como pode ser?

O SR. PAULO SOUTO – Enten di que, como a
ma i or par te do gás ain da é de gás as so ci a do, há di fi -
cul da des até se cri ar uma in fra-es tru tu ra para a uti li -
za ção des se gás.

O SR. LUÍS PINGUELLI ROSA – Isso sim. Nem
todo o gás é trans por ta do...

O SR. PAULO SOUTO  – Não pode ser uti li za do
ago ra.

O SR. LUÍS PINGUELLI ROSA – Está cer to. É
um pro ble ma tra zê-los ao con ti nen te, por que es tão
em pla ta for mas dis tan tes. De fato, não é uma so lu ção
emer gen ci al. Isso não faz sen ti do hoje, por que me ta -



de do gás do ga so du to está oci o so. É me lhor usá-lo e
dis tri buí-lo.

Na mi nha opi nião, a ge ra ção dis tri bu í da é uma
so lu ção. Não sei por que o Go ver no não faz um pro -
gra ma es pe cí fi co para isso. Ge ra ção dis tri bu í da é a
pri va ti za ção da pri va ti za ção. Sig ni fi ca ria pri va ti zar es -
sas con ces si o ná ri as. A EDF não é uma em pre sa pri -
va da nem algo as sim; é uma es ta tal fran ce sa. Não es -
tou fa lan do dis so. As em pre sas têm uma con ces são,
que é um pri vi lé gio, um car tó rio elé tri co. O que fa zer,
na mi nha vida, se não pa gar os US$100 por mês para
a Light por me ga watt/hora? Devo pagá-lo. O fio que
está lá é da Light. Não há ou tra op ção para mim.
Esses car tó ri os elé tri cos es tão mu i to pro te gi dos.

Por tan to, deve-se usar o gás na tu ral e obri gar as 
em pre sas a re a li za rem uma po lí ti ca. Elas po de rão ga -
nhar com a dis se mi na ção do uso da ge ra ção dis tri bu í -
da. Se elas não en tra rem no jogo, não tem. Nin guém
vai ins ta lar um equi pa men to e, ao pre ci sar de ma nu -
ten ção, pa gar ener gia do mar. O ra ci o nal é ha ver plan -
tas vir tu a is, para que a em pre sa elé tri ca as com pre a
um pre ço com pen sa dor, que deve ser es ti pu la do – a
ener gia ex ce den te dos ge ra do res dis tri bu í dos. Ocor re 
o mes mo com a co-ge ra ção.

Em re la ção à ener gia nu cle ar, de que a De pu ta -
da Jan di ra Feg ha li fa lou, pode-se fa zer ou não nu cle -
ar. Ser con tra, ne u tro ou a fa vor do pró ton não é o pro -
ble ma. O pro ble ma é que se tra ta de uma ener gia
cara. Mes mo hoje, já ten do sido paga uma par te à
Ale ma nha, com ple tar Angra III é caro. Por ar gu men -
tos que não são da po lí ti ca da cri se e, sim, da po lí ti ca
tec no ló gi ca, ace i to dis cu tir a ques tão. Va mos in ter na -
li zar e man ter o co nhe ci men to ad qui ri do na cons tru -
ção de Angra I e II e os en ge nhe i ros in for ma dos. Essa
é ou tra his tó ria. Entre tan to, não ace i to que nin guém
diga que vão fa zer Angra III por ca u sa da cri se elé tri -
ca. Pelo amor de Deus! Va mos mu dar de as sun to.

O uso múl ti plo de fon tes é óti mo, e cre io que to -
dos nós es ta mos de acor do. A ques tão das ta ri fas e
dos con su mi do res re fe re-se àque la do Se na dor Pa u lo 
Sou to. Pri me i ra men te, é pre ci so to mar cu i da do. Não é 
pos sí vel res pon der à ex pec ta ti va de re tor no em dó lar
de em pre sas elé tri cas con ces si o ná ri as con tro la das
por gru pos es tran ge i ros. Isso é im pos sí vel. Eles de ve -
rão in ter na li zar tam bém os seus ga nhos, ou seja, de -
ve rão agir como as em pre sas no Bra sil. Se qui se rem
re me ter ra pi da men te, como o gru po ame ri ca no na
Ce mig, não há pos si bi li da de, não há so lu ção nem
equa ção. É um pro ble ma im pos sí vel, de ati tu de po lí ti -
ca de go ver no em re la ção aos gru pos es tran ge i ros,
que, na mi nha opi nião, es tão em fal ta.

Re pi to que a Lei de Con ces são, apro va da nes ta
Casa, é mu i to cla ra. Per ce bam V. Exªs o que essa Lei
es ta be le ce quan to ao ser vi ço ade qua do:

“Art. 6º. Ser vi ço ade qua do é o que sa tis faz as
con di ções de re gu la ri da de, con ti nu i da de, efi ciên cia,
etc.” Essas com pa nhi as rom pe ram um con tra to pe ran -
te o con su mi dor bra si le i ro. No en tan to, elas têm uma
jus ti fi ca ti va: não hou ve ge ra ção e, por isso, não são
obri ga das a ge rar. Essa é ou tra his tó ria. Qu an do se
com pra um mó vel, não se dis cu te com o ven de dor
onde ele com pra a ma de i ra para fa zer o pro du to. Ao se
ad qui rir um au to mó vel, paga-se por ele sem se sa ber
como é fe i to ou com que aço a com pa nhia o fa bri ca.

Então, na mi nha opi nião, o con su mi dor bra si le i ro
tem um cré di to com es sas com pa nhi as elé tri cas. O
que está ocor ren do é o con trá rio. É la men tá vel. Aten -
den do a um ape lo do De pu ta do Vir gí lio Gu i ma rães, por 
fa vor, pro cu rem mu dar a me di da pro vi só ria. O art. 14
da MP es ta be le ce que to dos os con su mi do res re si den -
ci a is que ul tra pas sa rem 200 qui lo watt-hora por mês –
cir cuns tân cia que atin ge um gran de nú me ro de fa mí li -
as, mu i tas de ren da mo des ta – te rão sua ta ri fa au men -
ta da se ex ce de rem a meta de re du ção im pos ta.

Pelo art. 20, 2% des sa so bre ta ri fa, que cer ta -
men te al can ça rá al gu mas cen te nas de mi lhões de re -
a is, irão para as con ces si o ná ri as dis tri bu i do ras a fim
de co brir cus tos para que elas cum pram o ra ci o na -
men to. Ora, como elas são res pon sá ve is pela es cas -
sez, te rão cus tos adi ci o na is para cum prir o ra ci o na -
men to co ber tos pela ví ti ma da es cas sez? Essa si tu a -
ção não pode per ma ne cer, pois se tra ta de um erro. O
art. 28 dis põe que é ga ran ti da a co ber tu ra de lu cros
des sas em pre sas con ces si o ná ri as em nome da re -
com po si ção do equi lí brio eco nô mi co-fi nan ce i ro. 

Toda a so ci e da de bra si le i ra per de. Um dos ca u -
sa do res des sa per da, que é o se tor elé tri co, pri va do
ou es ta tal, sen do este, em gran de par te, o pró prio Go -
ver no – e o pri va do a mul ti na ci o nal no Bra sil –, será
pro te gi do, como no acor do do alu mí nio? Como man -
ter con tra to do alu mí nio se o ajus te com o povo bra si -
le i ro está rom pi do? O po der con ce den te é o que re -
pre sen ta o povo bra si le i ro pe ran te as em pre sas con -
tra ta das.

De plo ro a mi nha uti li za ção do agen te fu ne rá rio.
Isso foi pura fi gu ra de re tó ri ca. Ace i to com ple ta men te
a ho me na gem aos agen tes fu ne rá ri os – é cla ro.

O ex ce den te de ener gia no MAE é um pro ble ma. 
Não é hora. O Sr. Adil son ex pôs essa ques tão vá ri as
ve zes. Qu an to ao mer ca do de ener gia, exis tem a ven -
da e a ofer ta em ex ces so e de ve mos ter mu i to cu i da -
do. Na Argen ti na, não há MAE. Ontem re ce bi a vi si ta – 



e por mu i to tem po dis cu ti mos – de um es pe ci a lis ta ar -
gen ti no em ener gia, que mos trou as di fe ren ças. Lá,
não exis te isso. A Ca me sa não é MAE e, na Argen ti -
na, hou ve até pri va ti za ção em ma i o res pro por ções do 
que a ocor ri da no Bra sil.

Des tar te, esse MAE pre ci sa ser ana li sa do com
cu i da do. Não es tou di zen do que ele deve ser fe cha do, 
mas é ne ces sá rio pen sar um mo de lo novo. Esta mos
de fren te a um edi fí cio Pa la ce II. Não é pos sí vel o
ex-Co le ga de V. Exªs Sér gio Naya vir a pú bli co e di zer
que o pré dio foi bem fe i to. Qu an do ele caiu, aca bou a
dis cus são: o edi fí cio es ta va mal fe i to. Pode-se até dis -
cu tir o de fe i to. Esse mo de lo elé tri co bra si le i ro é o Pa -
la ce II: ele caiu, isto é, de sa bou aci ma de nos sas ca -
be ças. É pre ci so cons tru ir um novo pré dio. O MAE
deve ser re dis cu ti do em bo ra não a cur to pra zo. Em
todo caso, é mis ter que seja fe i to.

No que tan ge à au to ri za ção do in ves ti men to das 
es ta ta is e ao em prés ti mo do BNDES, pen sei que o
as sun to já es ti ves se re sol vi do. Até es tou sur pre so
com essa no tí cia, por que ouvi que o Go ver no já ha via
de ci di do au to ri zar. 

O SR. PAULO SOUTO – A Cesp está de pen den -
do de au to ri za ção da Câ ma ra para cons tru ir um …

O SR. LUÍS PINGUELLI ROSA – Nes se caso,
sou a fa vor – ape sar de ser con tra bode ex pi a tó rio –
de or dem de pri são a quem não au to ri zar isso. Con si -
de ro esse um as sun to de se gu ran ça na ci o nal. Se V.
Exªs têm po der de po lí cia – se não ti ve rem pe çam ao
Po der Exe cu ti vo que atue nes se sen ti do –, man dem
pren der quem não au to ri zou as es ta ta is a fa ze rem in -
ves ti men to em ener gia elé tri ca e o BNDES a pro ce der 
ao em prés ti mo. Isso é inex pli cá vel. É como de ter mi -
nar que se cor te a água do Cor po de Bom be i ros na
hora do in cên dio. 

As es ta ta is têm ca pa ci da de de in ves ti men to e
re cur sos pró pri os – re pi to. O Sr. Fir mi no Fer re i ra
Sam pa io Neto Stoltz foi um bom Pre si den te da Ele tro -
brás no con tex to – não afir ma rei que ele fez tudo cer -
to ou er ra do. No en tan to, tive vá ri as ve zes com ele
con ta to pes so al – em bo ra dis cre ta men te, por que te -
nho po si ções pu bli ca men te crí ti cas –, bus can do so lu -
ções para a pre ser va ção da Ele tro brás nos mo men -
tos di fí ce is, pois a em pre sa qua se foi ex tin ta. A Ele tro -
brás foi res sus ci ta da pelo Mi nis tro Ro dolp ho Tou ri nho 
Neto pelo pro gra ma das ter mo e lé tri cas, que de ram a
ga ran tia de com pra para o PPA das ter mo e lé tri cas.
Antes, a Ele tro brás es ta va sen do es va zi a da de to das
as suas fun ções, aguar dan do a pri va ti za ção do res to
das ge ra do ras fe de ra is. 

Então, acho que ele de cla rou, com to dos os
“pin gos nos is”, que a em pre sa ti nha di nhe i ro para in -
ves tir e não foi au to ri za da a fazê-lo – es sas leis de
res tri ção or ça men tá ria para su pe rá vit fis cal e su pe rá -
vit das es ta ta is. 

Alu mí nio sub si di a do eu já fa lei. Esse con tra to do 
alu mí nio não pode con ti nu ar, todo mun do con cor da.
Essa ques tão da te o ria eco nô mi ca tem que ser vis ta... 
Nós con vi da mos um es pe ci a lis ta nor te-ame ri ca no,
es ti ve mos em Was hing ton, dis cu tin do o caso da Ca li -
fór nia: o Ma u ri cio Ti om no Tol mas quim, eu e o Ro ber -
to Ara ú jo. O es pe ci a lis ta era o Eu ge ne Koil (nome
não en con tra do nos ban cos de da dos da Ta qui -
gra fia), ele veio aqui ao Bra sil, es te ve aqui no Con -
gres so Na ci o nal, fi ze mos um se mi ná rio com ele na
Coap. É mu i to com pli ca da a ques tão da ener gia elé tri -
ca. Antes, era a te o ria do mo no pó lio na tu ral, do mo no -
pó lio con tes tá vel; ago ra é a te o ria dos jo gos apli ca da
à ener gia elé tri ca, é uma si tu a ção com pli ca dís si ma.
Ener gia elé tri ca – e me des cul pe o Pre si den te do
Ban co Cen tral – não é chu chu. Foi dis cu ti do a res pe i -
to de sal si cha aqui, mas não é chu chu; ener gia elé tri -
ca não é chu chu, não é chu chu, não é de je i to ne -
nhum. (Ri sos.)

Qu an to à me di da pro vi só ria, pen so que cor tar
uma fa mí lia, os se nho res têm que in ter vir – isso tem a
ver com o dis cur so do Edu ar do Su plicy. Nos Esta dos
Uni dos, quan do a gen te fala em li be ra lis mo, ele é, aci -
ma de tudo, po lí ti co. Na His tó ria, o Loc ke veio an tes
de Adam Smith, e, quan do se quer xin gar al guém de
es quer dis ta, como eu sou xin ga do no Bra sil, cha mam
o su je i to de li be ral. Ima gi nem se al guém aqui me cha -
mas se de li be ral. Li be ral, no bra sil, é eco nô mi co, só.
Mas o li be ral, para dar cer to, tem que ca sar os dois, e
a fa mí lia é a co i sa mais pri va da que tem. O se nhor
ima gi ne: o su je i to paga sua con ta, sai da cota, vai lá,
cor ta três dias?! Três dias sem ener gia elé tri ca?! Se
fos se cor tar al gu mas ho ras, po de ría mos dis cu tir, mas 
três dias é uma vi o lên cia do Esta do, que eu não sei se 
na ex-União So vié ti ca exis tia. É uma re ca í da... por que 
os ex tre mos se en con tram fre qüen te men te. Essa me -
di da é de uma vi o lên cia con tra a fa mí lia ina cre di tá vel!
Eu não sei como o Con gres so Na ci o nal ain da não
der ru bou isso, de via der ru bar. 

Eu con si de ro im por tan te as afir ma ções, para
ter mi nar en tão, só para ser jus to, até o fim, do De pu ta -
do José Car los Ale lu ia, de que é inex pli cá vel a ati tu de
do Go ver no. A úni ca ex pli ca ção que eu te nho para a
ati tu de é re li gi o sa. Eu sem pre digo: a di fi cul da de que
eles de vi am ter de con ven cer o Stá lin de que pi po ca
pode fi car no mer ca do deve ser se me lhan te à que se



tem de con ven cer a equi pe eco nô mi ca do Go ver no de 
que ener gia elé tri ca tem as pec tos que o mer ca do não 
re sol ve. E sa ber do en ge nhe i ro...

O SR. LUCIANO ZICA – Pin guel li, você me lem -
brou um fato: um au xi li ar do Da vid Zylbers ztajn, um
en ge nhe i ro da Ba hia, dis se que apa gão era co i sa de
co mu nis ta. Então, o Go ver no Fer nan do Hen ri que vi -
rou co mu nis ta.

O SR. LUÍS PINGUELLI ROSA – Foi o Ja i me.
Ago ra, va mos lá: o sa ber do en ge nhe i ro acho mu i to
im por tan te, co lo ca do pelo...

O SR. PAULO SOUTO – Pelo tem po que eu sa -
bia, era do PT, do sin di ca to.

O SR. LUÍS PINGUELLI ROSA – É, pas sou. O
Ja i me foi uma trans for ma ção.

O sa ber do en ge nhe i ro é mu i to im por tan te, por -
que aí está ou tra ex pli ca ção. Os en ge nhe i ros tra ves ti -
dos de eco no mis tas, por que são en ge nhe i ros que vi ra -
ram eco no mis tas – e são eles que con tro lam boa par te 
da po lí ti ca eco nô mi ca –, eles têm um pro fun do des pre -
zo pelo sa ber do en ge nhe i ro que con ti nu ou en ge nhe i -
ro. Re al men te, a pri va ti za ção, o mo de lo, foi um de sas -
tre em gran de par te por que não se ou vi ram os en ge -
nhe i ros. Pes so as como o Má rio San tos, por exem plo,
cer ta men te não fo ram ou vi das de vi da men te. 

Então, a ex pe riên cia do se tor elé tri co bra si le i ro,
que é uma ex pe riên cia bem su ce di da tec ni ca men te –
e o mau su ces so das em pre sas es ta ta is foi da po lí ti -
ca, foi do cli en te lis mo, foi de se co lo car ca bi des de
em pre go den tro das em pre sas, foi o po der de São Pa -
u lo e do Nor des te, que re sol vem não pa gar e não pa -
gam mes mo, po der po lí ti co re gi o nal...

O SR. PAULO SOUTO – Aí me re ce uma ob ser -
va ção. Por exem plo, no caso da Ba hia sem pre pa ga -
mos, e a úl ti ma con ta que vi, pro fes sor, 85% era de
um Esta do, só que eu não vou di zer qual é o nome.
(Ri sos.)

O SR. LUÍS PINGUELLI ROSA – Pois é, São
Pa u lo. Então, ve jam só, eu acho que se o po der po lí ti -
co de al guns Esta dos – na tu ral men te, não sou um es -
pe ci a lis ta em fi nan ças pú bli cas aqui – con se guiu fa -
zer aque la ina dim plên cia, sal va pela Lei Eli seu Re -
zen de. Após essa lei, em 1993, as em pre sas es tão
óti mas. Po dem in ves tir, con tra ir dí vi das; pos su em um
ní vel de en di vi da men to ba i xís si mo. Há uma com pe -
tên cia téc ni ca re si du al que pode ser res ga ta da. E, se
hou ver em pre en di men to, vai ha ver opor tu ni da des.
Cre io que po de rão fa zer o que a Pe tro bras faz com o
pe tró leo – as so ci a ções, em pre en di men tos pró pri os,
etc. – e va lo ri zar o sa ber do en ge nhe i ro.

O gás na tu ral. Como se re sol ve isso? O gás na -
tu ral tem de cri ar um mer ca do fle xí vel. O gás na tu ral
tem de ter mer ca do de op ção. Qu an do a ter mo e lé tri ca 
pre ci sa, tem que ter pri o ri da de para com ple men tar.
Belo Mon te é uma va ri a ção bru tal. A fio d’água vai de
11GW, qua se igual a Ita i pu, a me nos de qua tro. Se
qui ser mos uti li zar bem Belo Mon te, se for cons tru í da
– acre di to que deve ser –, pre ci sa re mos de mu i to gás
na tu ral en tran do e sa in do. Para isso, deve ha ver um
mer ca do al ter na ti vo ao gás na tu ral. Como tam bém
pode ha ver um mer ca do al ter na ti vo à ener gia se cun -
dá ria das hi dro e lé tri cas. O an ti go mo de lo EGTD
(Ener gia Ga ran ti da por Tem po De ter mi na do) pode
ser res sus ci ta do. Cla ro que não da mes ma for ma.

Cre io que há mais pon tos, mas já ex ce di meu
tem po. Mu i to obri ga do pela opor tu ni da de.

Ape nas um lem bre te his tó ri co. De pu ta do José
Car los Ale lu ia, V. Exª fa lou mu i to nas dis cus sões. V.
Exª está lem bra do, no ga bi ne te do Mi nis tro da Fa zen -
da, Fer nan do Hen ri que Car do so, de Wins ton Fritsch,
Se cre tá rio de Eco no mia, quan do teve iní cio a dis cus -
são do mo de lo de pri va ti za ção, e hou ve uma “pa u le i -
ra” nun ca vis ta? Se gun do ob ser va ção de V. Exª, ao fi -
nal da re u nião, eu aca bei sen do mo de ra do. Hou ve
uma dis cus são imen sa. Se a dis cus são con ti nu as se
com opi niões di fe ren tes, tal vez se en con tras se um
mo de lo me lhor do que o exe cu ta do.

O SR. PRESIDENTE (Antô nio Cam bra ia) – Mu i -
to obri ga do, Pro fes sor Luís Pin guel li Rosa. Antes de
pas sar a pa la vra ao Pro fes sor Ba u tis ta Vi dal, gos ta ria 
de in for mar que na pró xi ma se ma na es ta rão pre sen -
tes, nes ta Co mis são, como ex po si to res, em au diên cia 
pú bli ca, na ter ça-fe i ra, dia 26, às 16h30min, os Go ver -
na do res Ita mar Fran co, Ja i me Ler ner, Almir Ga bri el e
Olí vio Du tra e, na quin ta-fe i ra, às 9h30 min, os Srs.
Antô nio Ermí rio do Mo ra es, Luiz Car los San tos, Pre -
si den te de Fur nas, e Cláu dio Ávi la da Sil va, Pre si den -
te da Ele tro brás.

Peço a aqui es cên cia do Prof. Ba u tis ta Vi dal, a
quem ha via con ce di do a pa la vra – pois mora em Bra -
sí lia e não vai vi a jar –, para con ce der a pa la vra ao
Pro fes sor Adil son de Oli ve i ra, que vi a ja rá ago ra, tem
vôo mar ca do.

O SR. ADILSON DE OLIVEIRA – Mu i to obri ga -
do, Pro fes sor Ba u tis ta Vi dal, pela gen ti le za de ce -
der-me a pa la vra. Ten ta rei ser bre ve. Cer tas co i sas
tal vez pos sam sur pre en der V. Exªs. A pri me i ra per -
gun ta que res pon de rei é com re la ção ao ajus te das
ta ri fas. É cla ro que, como bem co lo ca do aqui, e o pró -
prio Pro fes sor Ildo de i xou uma trans pa rên cia bem vi -
sí vel, o mo vi men to ta ri fá rio nos úl ti mos oito anos foi



cla ra men te di fe ren ci a do en tre os con su mi do res re si -
den ci a is e os in dus tri a is. Assim, re a jus te ta ri fá rio não
sig ni fi ca au men to para to dos ou pelo me nos no mes -
mo pa ta mar. O fun da men tal é apro xi mar as ta ri fas in -
dus tri a is das re si den ci a is, por que, aliás, em boa par te 
do mun do, pelo me nos nos Esta dos Uni dos, as ta ri fas
re si den ci a is são até in fe ri o res em al guns se to res in -
dus tri a is. Pen so que não é prá ti ca nor mal, ne ces sa ri -
a men te, as ta ri fas re si den ci a is se rem mais ele va das.
Tudo de pen de de uma po lí ti ca de quem você quer
sub si di ar. Em al guns ca sos, pre fe re-se sub si di ar os
con su mi do res re si den ci a is.

Isso me leva a ou tra ques tão, já apre sen ta da,
com re la ção a como or ga ni zar ener gia ve lha, ener gia
nova. Nos Esta dos Uni dos, boa par te das hi dro e lé tri -
cas con ti nua nas mãos do Esta do. E es sas hi dro e lé tri -
cas são uti li za das para sub si di ar se to res es pe cí fi cos
de in te res se so ci al, como, por exem plo, o se tor ru ral,
a ir ri ga ção, os con su mi do res de ba i xa ren da, a fim de
per mi tir esse tipo de pro ces so. Se se pen sar em uti li -
zar as hi dro e lé tri cas para sub si di ar al guém, cre io que
deve ser es ses gru pos so ci a is de ba i xa ren da ou es -
sas áre as da eco no mia mais fra gi li za das, e não con -
su mi do res que te nham ca pa ci da de de se ge rir, como
o se tor de alu mí nio e ou tros se to res in dus tri a is. Por -
tan to, nes se sen ti do, en tra a ques tão de como or ga ni -
zar a ener gia nova e a ener gia ve lha. Eu, par ti cu lar -
men te, pen so que ela de ve ria so frer uma ele va ção ta -
ri fá ria e que se de ve ria pre ser var algo para es ses se -
to res que de ve ri am ser fe i tos.

Aí nós en tra mos na ques tão mais in te res san te,
que é a ques tão das tér mi cas. Eu vou di zer algo pa ra -
do xal e de po is vou ex pli car por quê. Tér mi cas à gás é
a ener gia mais ba ra ta dis po ní vel no mer ca do bra si le i -
ro hoje. A for ma de ge ra ção de ener gia mais ba ra ta
exis ten te no mer ca do hoje é a ener gia tér mi ca. Um
im pro vi so co lo ca do mu i to bem pelo Pro fes sor Pin -
guel li, pelo De pu ta do Ale lu ia, é o se guin te. Se as tér -
mi cas fo rem ope ra das em re gi me de com ple men ta -
ção tér mi ca, elas são as mais ba ra tas dis po ní ve is,
por que, do cus to das tér mi cas – que é de US$40 –
US$20 são de com bus tí vel. Por tan to, se eu con se guir
re du zir o con su mo de com bus tí vel a ape nas 25% do
tem po, re du zo para US$27, que é mais ba ra to. O pro -
ble ma é que a re gu la men ta ção que foi fe i ta não in duz
as tér mi cas a uti li za rem ener gia se cun dá ria no sis te -
ma. É isso que pre ci sa ser cor ri gi do. É pre ci so cri ar
um me ca nis mo como o que os no ru e gue ses fi ze ram:
cri ar um mer ca do para a ener gia se cun dá ria. A ener -
gia se cun dá ria tem que ser ne go ci a da com as tér mi -
cas, tem que ser co mer ci a da com o pes so al do alu mí -

nio e pode ter ta ri fa ba i xa se eles ace i ta rem um re gi -
me in ter rup tí vel. O que não é pos sí vel é ven der ener -
gia fir me ba ra ta para o alu mí nio; tem que ven der
ener gia in ter rup tí vel. Eles po dem fa zer o que fa zem
no Ca na dá, o que fa zem na Aus trá lia. Na Aus trá lia
não há tan ta hi dro e lé tri ca, mas, cer ta men te, no Ca na -
dá é o que eles fa zem. É por aí que te mos que co me -
çar a re or ga ni zar o mer ca do. 

O De pu ta do Ale lu ia, pelo que eu vi...
O SR. (apar te an te não iden ti fi ca do, nome

não de cli na do) – No Ca na dá, o alu mí nio não tem
ener gia fir me?

O SR. ADILSON DE OLIVEIRA – Não tem. Eles
tem ener gia fir me tam bém, mas, se eles qui se rem
ener gia ba ra ta, têm que com prar ener gia se cun dá ria.
O mix de ener gia se cun dá ria in ter rup tí vel e ener gia
fir me é que dá a eles uma ta ri fa ba i xa. Aqui es ta mos
ven den do ener gia fir me pelo pre ço de ener gia se cun -
dá ria; en tão, fica di fí cil. Cla ro, fica mu i to ba ra to... Esse 
é o ca mi nho; aí, as tér mi cas se rão mu i to ba ra tas. Para 
isso, é pre ci so or ques trar o pro ble ma do gás.

Na mi nha opi nião, o pro ble ma do gás não está
na Bo lí via; o pro ble ma do gás está no Bra sil. Não é
pos sí vel ima gi nar que va mos cons tru ir um ga so du to
que ve nha da Bo lí via até aqui e não haja um re gi me
de take or pay, por que é pre ci so en cher o ga so du to.
Qu an do o gás che ga aqui, tem que ser trans for ma do
em um gás in ter rup tí vel. Esse ne gó cio é que pre ci sa -
mos de sen vol ver. E pre ci so sa ber uti li zar o gás que
che ga e des ti nar uma par ce la em re gi me de take or
pay e ou tra par ce la em re gi me in ter rup tí vel, para exa -
ta men te com ple men tar com a hi dro e lé tri ca. Essa no -
ção e essa cons tru ção está fal tan do de sen vol ver mos, 
e essa é a gran de opor tu ni da de bra si le i ra. Se con se -
guir mos fa zer isso, va mos ter ener gia ba ra ta de novo.
Por isso, a ener gia do fu tu ro não é cara, ne ces sa ri a -
men te, se nós fi zer mos a re gu la ção cor re ta men te e
cons tru ir mos como deve ser fe i to.

Eu pas so, en tão, a ou tra per gun ta que foi fe i ta.
Fo ram co lo ca dos três pon tos com re la ção a que o
Con gres so pode fa zer mais ime di a ta men te. O Pro fes -
sor Pin guel li dis se algo que eu en dos so, as si no em -
ba i xo: a pri me i ra co i sa que deve fa zer é ti rar o cor te
da me di da pro vi só ria. O cor te de três dias é ina ce i tá -
vel. Eu te nho o meu pai de 86 anos, mi nha mãe, de 80
anos, e eles não têm con di ções de re du zir o con su mo
de ener gia elé tri ca no pa ta mar que está sen do pro -
pos to. Se ria uma vi o lên cia ina ce i tá vel co mi go, com a
mi nha fa mí lia, da par te de to dos que ve nham co lo car
em ris co a vida dos meus pais. Eu con si de ro ina ce i tá -
vel de um Esta do que, no mí ni mo, res pe i te a sua ci da -



da nia. Então, o cor te não pode ser co lo ca do como
está co lo ca do, cer ta men te. Essa é a pri me i ra me di da.
Eu es tou fa lan do num caso mu i to pes so al, mas acre -
di to que há mu i tas ou tras fa mí li as que têm a mes ma
si tu a ção. Por isso não es tou aqui de fen den do em ca u -
sa pró pria, mas es tou fa lan do so bre res pe i to às pes -
so as que não têm con di ções de se ade quar.

Se gun do ele men to im por tan te; é pre ci so, ime di -
a ta men te, que se jam cri a das câ ma ras se to ri a is. Po -
de ria ser pro pos ta na MP a cri a ção de câ ma ras se to -
ri a is para ne go ci ar esse re gi me de re du ção de co tas
den tro das ca de i as pro du ti vas.

O ter ce i ro ele men to im por tan te se ria o pro ces so 
de ele va ção ta ri fá ria da ener gia ve lha, pois não acre -
di to que toda ener gia ve lha pos sa ser co mer ci a li za da
a um mes mo pa ta mar. Qu e re mos que as em pre sas
es ta ta is te nham con di ções de fi nan ci ar pro je tos no -
vos e se ria in te res san te que elas ti ves sem uma cer ta
lu cra ti vi da de. Ha ve rá uma cer ta ele va ção ta ri fá ria e,
se for o caso, se não se qui ser que essa ele va ção ta ri -
fá ria não seja to tal men te re cu pe ra da pe las con ces si -
o ná ri as, ou pe las ge ra do ras, que se crie um im pos to
so bre lu cros ex tra or di ná ri os, o que o Con gres so Na ci -
o nal tem ple na ca pa ci da de de fa zer, e que se crie um
im pos to lí qui do ex tra or di ná rio para que se re cu pe re
isso para o Te sou ro.

O SR. (apar te an te não iden ti fi ca do, nome
não de cli na do) – Nas ge ra do ras?

O SR. ADILSON DE OLIVEIRA – Nas ge ra do -
ras. Isso, evi den te men te, cria a pos si bi li da de de re cu -
pe rar isso para o Te sou ro ou des ti ná-lo a ou tra co i sa.
É ques tão ape nas de com bi nar quan to que ro de i xar
para as ge ra do ras, quan to que ro tra zer para den tro
do Te sou ro e quan to que ro uti li zar para sub si di ar o
pes so al do se tor ru ral e pro gra mas de ele tri fi ca ção ru -
ral, co i sas des se tipo. A le gis la ção deve fa zer isso.

Um ou tro pon to bem en fa ti za do pelo De pu ta do
Cle men ti no Co e lho foi a ques tão re gi o nal. O mo de lo
todo foi ide a li za do, ima gi nan do o Bra sil como uma co -
sia só, como se fos se pos sí vel tra ba lhar mos o Bra sil,
o Nor des te, as ca rac te rís ti cas de su pri men to elé tri co,
so ci a is e in dus tri a is como se fos se uma co i sa só.
Uma das co i sas que de vem ser re pen sa das no mo de -
lo se ria tra tar as ca rac te rís ti cas re gi o na is den tro dele,
e não fa zer o mo de lo pres su pon do que o Bra sil é um
uni ver so ho mo gê neo, como a si tu a ção da Ingla ter ra e 
da No ru e ga, pa í ses ho mo gê ne os e de pe que na di -
men são. Para isso es tou mu i to con for tá vel, pois nem
os Esta dos Uni dos ado tam um mo de lo uni ver sal, um
mo de lo úni co no País, da das as di men sões ge o grá fi -
cas. Nem o Ca na dá e a Aus trá lia, ne nhum país de di -

men são con ti nen tal e com ca rac te rís ti cas re gi o na is
di ver si fi ca das uti li za o mo de lo úni co. Os mo de los são
re gi o na li za dos. É cla ro que deve ha ver um tipo de co -
or de na ção na ci o nal. Pre ser var as ca rac te rís ti cas re -
gi o na is não sig ni fi ca não olhar o con jun to. A pre ser va -
ção das ca rac te rís ti cas re gi o na is é fun da men tal na
re cons tru ção do mo de lo pro pos to aqui.

O mo de lo no ru e guês é in te res san te. Devo fa zer
dis tin ção en tre duas co i sas que às ve zes se con fun -
dem: uma é a em pre sa ser es ta tal e ou tra é o re gi me
pelo qual a em pre sa ope ra. 

O Bra sil, as sim como os Esta dos Uni dos, a No -
ru e ga, a Ingla ter ra e to dos os pa í ses do mun do, até
1990, até que fos se de sen vol vi do um mo de lo to tal -
men te ori gi nal, novo, to dos es ses pa í ses ope ra vam
com em pre sas es ta ta is ou pri va das, mas num re gi me
ta ri fá rio cha ma do cus to do ser vi ço. Esse re gi me do
cus to do ser vi ço per mi te o re pas se de to dos os cus -
tos para os con su mi do res. Qu an do esse re pas se se
tor na va po li ti ca men te in viá vel, cri a va-se – como o De -
pu ta do Ale lu ia bem co lo cou – a tal con ta de re sul ta -
dos a com pen sar, para não au men tar as ta ri fas, pois
se ima gi na va que o re pas se era mu i to ele va do, mas,
no fim, o Te sou ro co bri rá.

O re gi me atu al, de cer ta for ma, avan ça, na mi -
nha opi nião, de for ma po si ti va, ao cri ar para as dis tri -
bu i do ras, um du plo re gi me. Ela re pas sa a par ce la dos
cus tos que ela não con tro la, que são ba si ca men te a
ener gia que ela com pra de um ge ra dor pelo qual não
tem res pon sa bi li da de e os im pos tos que ela paga.
Esses são re pas sa dos au to ma ti ca men te. A ou tra par -
ce la que ela con tro la, os gas tos e o in ves ti men to que
ela faz, não é re pas sa do ou não de ve ria ser re pas sa -
do au to ma ti ca men te. É cla ro que a re gra atu al per mi -
te que não seja re pas sa do to tal men te. Infe liz men te, o
Go ver no atu al de ci diu que até 2002 ha ve ria re pas se
in te gral des ses cus tos tam bém, mas isso não ne ces -
sa ri a men te de ve ria acon te cer. Per dão, não é re pas se
in te gral de cus tos. Esses cus tos se ri am re pas sa dos

de acor do com a re gra do IGPM. Ou seja, todo
au men to do IGPM se ria au to ma ti ca men te re pas sa do. 
Mas esse é um avan ço po si ti vo por que exis te um fa tor 
de me lho ria de efi ciên cia que po de ria e pode ser uti li -
za do pela Ane el quan do ela o qui ser. Hou ve um avan -
ço nes sa di re ção, e as con ces si o ná ri as não dis tri bu i -
do ras não ne ces sa ri a men te po dem re pas sar to dos
os cus tos. Na ver da de, no re gi me an te ri or, re pas sa -
va-se tudo, se jam elas es ta ta is ou pri va das.

Vol tan do ao mo de lo da No ru e ga, o in te res san te
é que se tra ta de um re gi me de em pre sas na sua ma i -
or par te es ta tal – é cla ro que o re gi me no ru e guês não



é de um país só, mas ar ti cu la to dos os pa í ses nór di -
cos, com em pre sas pri va das e es ta ta is con vi ven do
num mer ca do que é con cor ren ci al.

A in tro du ção da con cor rên cia não se con fun de
com em pre sa es ta tal ou pri va da. Pode-se in tro du zir a
con cor rên cia com em pre sas es ta ta is, pode-se pre -
ser var o re gi me de mo no pó lio e cus to do ser vi ço com
em pre sas pri va das, que era o que ocor ria até an tes
de a Light ser pri va ti za da, quan do tam bém ha via pro -
ble mas. A gran de no vi da de é sair do re gi me de cus tos 
e ser vi ços, o que con si de ro tam bém um avan ço po si -
ti vo. Sair do re gi me de cus to e ser vi ço é uma for ma de 
não per mi tir o re pas se au to má ti co de cus tos para os
con su mi do res.

Os no ru e gue ses fo ram fe li zes ao cri ar, pri me i ra -
men te, um re gi me de tes tes. Como as cen tra is hi dro e -
lé tri cas têm dois ti pos de ener gia – ener gia fir me e
ener gia não ga ran ti da, não as se gu ra da –, eles cri a -
ram um mer ca do con cor ren ci al para a ener gia não
as se gu ra da, por que essa é uma par ce la – como o
Pro fes sor Luís Pin guel li Rosa men ci o nou – que flu tua
de for ma mu i to e mu i to vo lá til; e, para essa, os pre ços
re al men te flu tu am mu i to. É pre ci so tes tar esse mer ca -
do pri me i ro, para de po is jo gar ener gia fir me, tal vez,
nes se mer ca do.

O Bra sil, na mi nha opi nião, de ve ria ado tar um
ca mi nho si mi lar. De ve ria co me çar cri an do um mer ca -
do de ener gia se cun dá ria em que as tér mi cas pu des -
sem tra ba lhar em re gi me de com ple men ta ção, por -
que elas te ri am cer te za de que têm aces so a uma
ener gia se cun dá ria a pre ços de mer ca do e não a pre -
ços fi xa dos por um mo de lo que ope ra nin guém sabe
como e que re sul ta do pro duz, mas a pre ços de mer -
ca do. Ela com pra e ne go cia di re ta men te. Tra ta-se de
pre ços cer ta men te de le i lão. Mas é uma ener gia in ter -
rup tí vel, por tan to, ne ces sa ri a men te terá de ser co -
mer ci a li za da se não di a ri a men te, se ma nal men te. Ela
não pode ser co mer ci a li za da em pe río dos lon gos. 

Se ado tar mos essa ca mi nho, pri me i ra men te
tes ta mos o re gi me de mer ca do para essa ener gia. Na
pró xi ma fase, am pli a mos a fór mu la para o res to do
mer ca do. Essa é a mi nha pro pos ta, mas pos so en ca -
mi nhar à Co mis são, de po is, um do cu men to mais es -
tru tu ra do. Esse do cu men to já che gou ao Go ver no,
mas não sei se al guém o leu. 

O SR. PRESIDENTE (Antô nio Cam bra ia) – Mu i -
to obri ga do, Pro fes sor Adil son de Oli ve i ra.

Con ce do a pa la vra ao Pro fes sor Ba u tis ta Vi dal
para suas res pos tas e con si de ra ções fi na is.

O SR. BAUTISTA VIDAL – A De pu ta da Jan di ra
Feg ha li per gun tou so bre a ques tão do gás. Des de a

dé ca da de 1970, épo ca do Se ve ro Go mes – essa
ques tão do gás da Bo lí via não ne nhu ma re la ção com
a Bo lí via; é Te xa co, é Esso –, aqui ha via uma pres são
mu i to for te para que esse gás fos se com pra do pelo
Bra sil, por que é o úni co mer ca do des se gás. Aque le
gás não tem ob je ti vo eco nô mi co lá. E os con tra tos le -
o ni nos que ago ra se fi ze ram se es ta vam re mo en do
por que não ha via con fir ma ção das di men sões ade -
qua das de re ser va.

Ago ra, por exem plo, o Pro fes sor Ro gé rio Cer -
que i ra Le i te, acom pa nhan do es tu dos fe i tos pe los en -
ge nhe i ros da Ae pet, afir ma que o gás da Bo lí via não
dá para seis anos. Se isso re al men te se con fir mar, é
um de sas tre. Como re fa zer o mo de lo bra si le i ro em
cima de algo po lu i dor, de fon te ex ter na, com pre ços
ab sur dos em dó lar etc. e que só dá para seis anos?

O SR. (de ba te dor não iden ti fi ca do, nome não 
de cli na do) – O Pre si den te da Pe tro bras es te ve aqui
nes ta se ma na para di zer que as ja zi das da Bo lí via
eram uma co i sa de sé cu los. Ele afir mou isso aqui,
não foi, Sr. Pre si den te? Inclu si ve, fa lou so bre uma
des co ber ta re cen te ava li an do que era uma das ma i o -
res ja zi das de gás do mun do.

O SR. BAUTISTA VIDAL – A Asso ci a ção dos
Enge nhe i ros da Pe tro bras vem es tu dan do isso há
mu i to tem po, tem mu i tos tra ba lhos so bre isso. Re cen -
te men te, o Pro fes sor Ro gé rio Cer que i ra Le i te, um es -
tu di o so das ques tões ener gé ti cas mun di a is, fez um
ar ti go na Fo lha de S.Pa u lo di zen do isto: é um pro je to
para seis anos. Se isso se con fir mar, é uma lou cu ra
com ple ta.

Ago ra, nos es tu dos que fi ze mos com os en ge -
nhe i ros da Pe tro bras, essa op ção do gás da Bo lí via é
a oi ta va es co lha, em ou tras pos sí ve is op ções mu i to
mais ade qua das. É algo ina cre di tá vel. Com enor mes
op ções, par te-se para uma op ção como essa. Fo ram
vá ri as ra zões: pri me i ro, o pre ço em dó lar; se gun do,
fon te fora do País; ter ce i ro, o pre ço cres cen te em pe -
tró leo. Em me nos de um ano, o pre ço do pe tró leo
cres ceu 300%. O pre ço atu al já é no pre ço do pe tró -
leo. Quem ga ran te que o pre ço do pe tró leo não vai
cres cer ou tros 300% nos pró xi mos seis me ses? 

Além dis so, há a dis tri bu i ção. O ga so du to é algo
mu i to caro. É tão caro que a Esso, a Te xa co e a Shell
não pa ga ram o ga so du to. O Go ver no bra si le i ro im pôs
à Pe tro bras que pa gas se o ga so du to. Quem fez o in -
ves ti men to foi a Pe tro bras, como tam bém es tão im -
pon do à Pe tro bras a taxa cam bi al. Pa re ce que a Pe -
tro bras vi rou ca i xa de pan ca da, para re sol ver pro ble -
mas de am bi ções ex ter nas des me di das e san grar o



País. A co i sa está ca mi nhan do mais ou me nos nes sa
di re ção.

Na ques tão do gás, nes se lon go pe río do de
afas tar a hi pó te se da Bo lí via – isso só se con su mou
re cen te men te, por pres são for te das qua tro ir mãs –,
ha via a jus ti fi ca ti va da pró pria Pe tro bras. O Pa u lo Be -
lot ti e eu par ti ci pa mos de re u niões na Bo lí via. Há gás
dis po ní vel não só na re gião de Cam pos, mas em todo
o Bra sil, em gran de quan ti da de. Evi den te men te, esse
gás deve ser re in je ta do para man ter a pres são para
se re ti rar o pe tró leo. Sem o gás, o pe tró leo não sai da
ro cha. Então, o gás é ne ces sá rio, mas sem pre so bra
uma quan ti da de pon de rá vel de gás, que a Pe tro bras
é obri ga da a que i mar, por que ele não pode ser re in je -
ta do além de cer to pon to. Isso acon te ceu por anos a
fio, pois esse gás não ti nha mer ca do aqui. Há lo ca is,
como Rio de Ja ne i ro, Belo Ho ri zon te e São Pa u lo em
que o ga so du to já es ta va pron to. Então, afas ta ram o
uso des se gás dis po ní vel, que não ti nha mais uti li da -
de, para fa zer essa ne go ci a ta alu ci nan te com as qua -
tro ir mãs, com uma fon te de fora do País.

Con si de ro a al ter na ti va do gás um cri me ino mi -
ná vel con tra o País e con tra o fu tu ro do País. Esta mos
com pro me ten do, além dis so, to dos os in ves ti men tos
ex ter nos. Cada ter mo e lé tri ca cus ta US$300 mi lhões.
Estão fa lan do em US$15 bi lhões para com prar equi -
pa men to. É uma lou cu ra com ple ta, é uma an ti in dus tri -
a li za ção. Assim, está-se fa zen do o opos to de tudo o
que se de fen de em ter mos ra zoá ve is para o País.

Fa lan do de co i sas mais re a lis tas, hoje, a Eu ro -
pa, por exem plo, está par tin do para fa zer cen tra is elé -
tri cas com re sí du os agrí co las. Se vi lha, por exem plo,
tem uma cen tral de ele tri ci da de de 4 me ga watts com
re je i tos oli va res. Ima gi nem, são ar bus tos! Então, Se -
vi lha, Ale ma nha, Su é cia têm cen tra is elé tri cas com
re je i tos agrí co las. Ima gi nem os re je i tos agrí co las bra -
si le i ros, que são em gran des pro por ções! 

Bas ta ver o ba ga ço de cana. O ba ga ço de cana
con se gue pro du zir, com uma mera mo di fi ca ção de
cal de i ra para 60 at mos fe ras, 4.300 me ga watts. É um
ter ço de Ita i pu, sem ne ces si da de de li nha de trans -
mis são. Há a pro du ção de ener gia di re ta men te nas li -
nhas de trans mis são de São Pa u lo, que é o gran de
cen tro con su mi dor. Como é que não se faz isso? Há
anos que isso vem sen do ten ta do, mas o sis te ma fi -
nan ce i ro pro í be. A pri o ri da de é para o gás da Bo lí via.
Assim não dá, as sim é jogo de ban di do! O ba ga ço
está dis po ní vel, com cus to zero, cri an do ônus enor -
me, por que aqui lo apo dre ce, e não per mi tem. Há um
mês, fo ram, in cor po ra dos, com a Fi esp, ao BNDES.

Que di a bo é isso? Com que tipo de gen te es ta mos
tra tan do?

Na re a li da de – con fir mei isso com o Pro fes sor
Ildo ou tro dia –, se usar mos o gás da ma de i ra, com
tur bi nas de alta efi ciên cia, po de mos mais que du pli -
car, po de mos pro du zir uma Ita i pu de ener gia elé tri ca
em São Pa u lo, com cus to zero de li nha de trans mis -
são. Veja que co i sa fan tás ti ca à nos sa mão, e com
tec no lo gi as que não te mos, mas que te mos con di -
ções de fa zer. Não há pro ble mas. Os eu ro pe us es tão
fa zen do isso. Se for o caso, po de mos até im por tar os
equi pa men tos, como se ri am im por ta dos os equi pa -
men tos de todo o gás. Po de ría mos, en tão, até pen sar
em im por tar.

São al ter na ti vas pé no chão. Gos tei mu i to des sa 
vi são re gi o nal. Na ques tão ener gé ti ca, a ener gia está
lo ca li za da na ge o gra fia. É fa tor de pro du ção onde ela
está. Te mos de pro cu rar.

Fi ze mos uma re u nião na Su de ne, fa zen do a
ava li a ção das águas do São Fran cis co, com to das as
com pa nhi as elé tri cas e tam bém com as com pa nhi as
de ir ri ga ção do São Fran cis co. Foi algo as sus ta dor,
por que as pes so as nun ca sen ta ram para fa zer um ba -
lan ço. Os pro je tos exis ten tes eram mais que o do bro
das águas do São Fran cis co. É ou tra lou cu ra, como o
des vio do rio São Fran cis co. É uma lou cu ra mais ou
me nos des se tipo.

Fi ze mos, numa cer ta fase, um le van ta men to
com um ins ti tu to es pa ci al so bre as dis po ni bi li da des
flo res ta is no Nor des te. Exis te dis po ni bi li da de para,
por meio de flo res tas ener gé ti cas, ao in vés de bus car
ener gia na Ama zô nia, com li nhas de trans mis são de
cor ren te con tí nua, com cus tos bár ba ros, pro du zir
ener gia no pró prio Nor des te. Mas era pre ci so fa zer
um cer to es for ço tec no ló gi co, que já foi fe i to em cer -
tos lu ga res. Por exem plo, a mé dia de pro du ção nor -
mal no Nor des te é de 12 me tros cú bi cos por hec ta -
re/ano, o que é mu i to ba i xo.

A Ace si ta, no cer ra do mi ne i ro, fez um es for ço e
pas sou de 12 para 60 es té re os por hec ta re/ano de
pro du ti vi da de. Um es té reo de ma de i ra re pre sen ta um
bar ril de pe tró leo. A Ara cruz che ga hoje a 126 es té re -
os por hec ta re/ano; são 120 bar ris de pe tró leo por
hec ta re/ano.

V. Exªs já ima gi na ram a fi gu ra do fa zen de i ro flo -
res tal, pe que nos pro du to res, fa zen do cada um a sua
ener gia elé tri ca na di men são dos mu ni cí pi os e das lo -
ca li da des?

E na Ba hia? Qual é a pro por ção do ter ri tó rio na -
ci o nal que tem ener gia elé tri ca? É mu i to ba i xa. Ago ra, 
como va mos co brir um Esta do do ta ma nho da Fran ça



de li nhas de trans mis são? Isso re pre sen ta um cus to
alu ci nan te.

Entre tan to, com as ter mo e lé tri cas, a le nha, a
car vão ve ge tal e gás na tu ral, po de mos co brir o Esta -
do, res pon der e – é cla ro – le van tar a agri cul tu ra bra si -
le i ra. Se se con se gue 60 ou 70 me tros cú bi cos por
hec ta re/ano, cada um va len do um bar ril de pe tró leo,
são US$2 mil por hec ta re/ano. Que agri cul tu ra dá
isso? A pe cuá ria dá US$100 – e es tou fa lan do em
US$2 mil.

Está na hora de co lo car mos a nos sa com pe tên -
cia na ci o nal, com ca rac te rís ti ca re gi o nal, na so lu ção
des ses gran des pro ble mas. Por exem plo, no Crea do
Pa ra ná, fi ze mos uma gran de re u nião de ma triz ener -
gé ti ca. O Pro fes sor Ildo e o Jo a quim de Car va lho es -
ta vam pre sen tes. Fi ze mos um gru po de pes so as que
sa bem das co i sas, que têm 40 anos de ex pe riên cia no 
as sun to. Des co bri mos que es tão que ren do fa zer 15
hi dro e lé tri cas em três rios vi vos do Pa ra ná. A re a ção
do se tor da agri cul tu ra foi ter rí vel, por que as inun da -
ções de Ita i pu co me ram as me lho res ter ras dos agri -
cul to res pa ra na en ses. A hi dro e lé tri ca que, em cer tos
ca sos, é uma so lu ção, no caso do Pa ra ná é o ter ror,
por que vai inun dar as ter ras fér te is e vai ma tar aque -
les rios.

E qual a so lu ção do Pa ra ná? O Pa ra ná era uma
ma ra vi lha, co ber to de flo res tas. Ape nas 8% res tam
de flo res tas re ma nes cen tes. Do que foi de vas ta do,
40% des sa ter ra, me ta de do Esta do do Pa ra ná fi cou
im pro du ti vo, vi rou de ser to. Cor ta ram a flo res ta, o sol
in ci diu, oxi dou o hú mus e vi rou de ser to. Quer di zer, a
pos si bi li da de de usar mos uma flo res ta com ín di ces
al tís si mos de ren ta bi li da de per mi te-nos re co brir e, é
cla ro, não só re fer ti li zar o solo, mas ga ran tir a umi da -
de es sen ci al para os rios so bre vi ve rem. Se a umi da de 
não for man ti da por meio das flo res tas, os rios para a
pro du ção de ener gia elé tri ca vão de sa pa re cer, vão
se car. É im pres si o nan te como no Pará, e tam bém em
vá ri as ou tras re giões, quan do de vas tam as flo res tas,
os pri me i ros a de sa pa re cer são os rios. É um pro ces -
so de des tru i ção de um gran de pa tri mô nio ener gé ti co
da hu ma ni da de que está, exa ta men te, no tró pi co com 
umi da de. Não adi an ta ter mos essa ri que za so lar fan -
tás ti ca se não te mos água. Sem água, vai vi rar um de -
ser to. O de ser to do Sa a ra tem sol, mas não tem água.
Nós te mos os dois. 

A gran de so lu ção para a era pós-pe tró leo são os 
tró pi cos, com sua al tís si ma ren ta bi li da de de flo res tas
e com ter mo e lé tri cas. Os am bi en ta lis tas de ve ri am
gos tar, no en tan to, es tão atra pa lhan do. Por uma ob -
ses são de não me xer nas flo res tas na ti vas, não per -

mi tem que elas vi rem um fato eco nô mi co. A úni ca ma -
ne i ra de pre ser var as flo res tas é dar-lhes um fim eco -
nô mi co. Por que Mi nas Ge ra is é o Esta do que de tém
as ma i o res flo res tas plan ta das? Por que es tas têm um 
fim eco nô mi co na si de rur gia. A Ace si ta, a Bel go-Mi -
ne i ra, a Man nes mann, em Mi nas Ge ra is, têm cen te -
nas de mi lha res de hec ta res de flo res tas plan ta das
por que têm um fim eco nô mi co.

De ve mos apro ve i tar essa bru tal cri se pro gra ma -
da para re pen sar o mo de lo ener gé ti co bra si le i ro com
as ca rac te rís ti cas ex tra or di ná ri as que o Bra sil ofe re ce.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Antô nio Cam bra ia) –

Agra de ço ao Sr. Ba u tis ta Vi dal.
Con ce do a pa la vra ao Sr. Ma u ri cio Tol mas quim

para suas con si de ra ções fi na is e res pos ta.
O SR. MAURICIO TOMALSQUIM – Mu i to obri -

ga do. Vou pro cu rar ser bre ve, in clu si ve por que mu i tas
das ques tões já fo ram men ci o na das.

Vou co me çar pelo pon to le van ta do pelo Se na -
dor Pa u lo Sou to. S. Exª fa lou so bre as ta ri fas. 

A ques tão das ta ri fas tem um nó. Au men ta ram
mu i to para re sol ver o pro ble ma das dis tri bu i do ras,
para tor ná-las ren tá ve is. Acon te ceu o se guin te: se
con si de rar mos o va lor da ta ri fa, 60% vai para re mu ne -
rar as dis tri bu i do ras, 40% vai para a ge ra ção e trans -
mis são. Se pe gar mos o pa drão in ter na ci o nal, será o
con trá rio. Ses sen ta por cen to da ta ri fa vão para ge ra -
ção e trans mis são, e ape nas 40% vão para a dis tri bu i -
ção. O pri me i ro pro ble ma é a exis tên cia des sa in ver -
são, que é fru to da ten ta ti va de tor nar ren tá ve is as dis -
tri bu i do ras.

O SR. PAULO SOUTO  – Essa re la ção sem pre
foi as sim?

O SR. MAURICIO TOLMASQUIM – Não, au -
men tou por con ta da ques tão da pri va ti za ção. Não era
as sim. As dis tri bu i do ras, na épo ca em que eram es ta -
ta is, ti nham pre ju í zo. Au men ta mos, mas só de um lado. 
Esse é o pri me i ro nó e faz com que as ta ri fas de ge ra -
ção e trans mis são es te jam re la ti va men te acha ta das.
Te re mos que au men tá-las um pou qui nho se qui ser -
mos re to mar a ca pa ci da de de in ves ti men to do se tor.
Se exis te con tra to de con ces são que re pas sa todo o
au men to de ge ra ção para o con su mi dor, va mos ter
que re sol ver o pro ble ma da ge ra ção e da trans mis são.

Não sa be ria di zer de quan to se ria o au men to de
ge ra ção e de trans mis são, mas, cer ta men te, não se ri -
am os R$80,00 da ter mo e lé tri ca. Fa la ram, com ra zão, 
que a ter mo e lé tri ca pode ser mais ba ra ta, mas se en -
trar com ple men tan do a hi dro e lé tri ca. Isso fi cou bem
cla ro. Hoje, da ma ne i ra como vai en trar, que não é



com ple men tan do a hi dro e lé tri ca, vai sair R$80,00 o
me ga watt/hora, que é, in clu si ve, o va lor nor ma ti vo ba -
i xa do pela Ane el. É esse o va lor real da ta ri fa, a não
ser que...

O SR. PAULO SOUTO – Va mos ex pli car isso
um pou co mais. Quer di zer: se ela en trar em com ple -
men ta ção ao re gi me hi dre lé tri co. É isso?

O SR. MAURICIO TOLMASQUIM – Se ela en -
trar em com ple men ta ção... Veja bem, a so lu ção que
te mos que en con trar para re sol ver esse nó todo é a
se guin te: con se guir uma ma ne i ra de cri ar um mer ca -
do se cun dá rio de gás do Bra sil. A Ingla ter ra fez isso,
mas acho que le vou cin co anos para con se guir mon -
tá-lo, é uma com pli ca ção.

É o se guin te: há um con tra to de take or pay,
tem que com prar o gás. Ago ra, re sol ve-se o pro ble ma
se essa em pre sa que com prou o gás, no mo men to
em que não es ti ver fun ci o nan do, não ti ver que pa gar
por esse gás, pu der ven der esse gás para uma em -
pre sa, por exem plo para uma in dús tria, mas que te -
nha um ou tro mer ca do que con su ma aque le gás.

O SR. PAULO SOUTO – Fica mais ba ra to se
fun ci o nar sem ser inin ter rup ta men te.

O SR. MAURICIO TOLMASQUIM – Isso, ela se
liga só na pon ta ou nos pe río dos de fal ta de chu va, aí
di mi nui, por que o in ves ti men to dela é ba ra to. O pro -
ble ma é o com bus tí vel.

Então, o que ocor re? A ter mo e lé tri ca com ple -
men tan do o sis te ma hí dri co é uma be le za, oti mi za-se
o sis te ma; o nos so gar ga lo todo é que ela não está
en tran do com ple men tan do, ela vai en trar na base,
subs ti tu in do o sis te ma hí dri co. Ago ra, se a gen te con -
se gue re sol ver essa equa ção... Como é que se re sol -
ve isso? Fa zen do com que ela fun ci o ne só nes se pe -
río do da pon ta ou no pe río do de seca.

O SR. PAULO SOUTO – Mas isso vai pa gar o in -
ves ti dor?

O SR. MAURICIO TOLMASQUIM – Paga. O
pro ble ma des sa pes soa é jus ta men te não ter que pa -
gar pelo gás. O pro ble ma dele é que, se ele tem que
pa gar o gás, ele não pode des li gar a plan ta dele.
Então, se a gen te ar ru ma um je i to para co lo car um
mer ca do para o gás dele... 

O que a Ingla ter ra fez foi cri ar um mer ca do se -
cun dá rio de gás, quer di zer, ven de para uma ou tra
em pre sa ou in dús tria que fun ci o ne.

O SR. PAULO SOUTO – Como é o con tra to, por
exem plo, de quem com pra o gás na Bo lí via?

O SR. MAURICIO TOLMASQUIM – É da for ma
take or pay. Ele tem que com prar...

O SR. PAULO SOUTO  – Tam bém?

O SR. MAURICIO TOLMASQUIM – É. 

Qual é o gran de pro ble ma? A so lu ção é cri ar
esse mer ca do se cun dá rio. Estou fa lan do isso, mas
sa ben do que não é fá cil, exis tem vá ri os pro ble mas.
Mas tem que se con se guir, por que é a úni ca so lu ção,
se não, ca i re mos numa ir ra ci o na li da de, por que au -
men ta a ta ri fa. Há que se achar um je i to de con se guir
mon tar... Há uma so lu ção. Há que se en con trar um
meio de ven der esse gás para es ses ou tros se to res e, 
aí, co lo car es sas ter mo e lé tri cas fun ci o nan do de ma -
ne i ra in ter mi ten te. Assim, re sol ve-se o pro ble ma.

Ago ra, veja bem, a ques tão da ener gia ve lha. É
fun da men tal usá-la. O pon to, o nó que exis te, e que
não está ain da re sol vi do, é o se guin te: pelo mo de lo
atu al de mer ca do, não é pos sí vel usar a ener gia ve -
lha, por que, por esse mo de lo, nin guém vai cons tru ir
uma usi na se es ti ver sen do ven di da uma ener gia a
R$40,00 o me ga watt. O ar gu men to é que não se con -
se gue com pe tir com ele. Então, te mos que adap tar o
mo de lo atu al. É por isso que es tou fa lan do: acho que
o mo de lo, da ma ne i ra que está, é pro ble má ti co, por -
que como al guém vai cons tru ir uma usi na nova se ti -
ver que com pe tir com a ener gia ve lha? Por ou tro lado, 
é um ab sur do abrir mos mão des sa ener gia ve lha.

O SR. PAULO SOUTO  – A ou tra op ção, que se -
ria ab sur da, é au men tar o pre ço da ener gia ve lha.

O SR. MAURICIO TOLMASQUIM – Exa ta men -
te, isso é uma lou cu ra. Mas exis te so lu ção para isso
tam bém. Com re la ção a isso, até o Dr. Luís Pin guel li
Rosa es ta va fa lan do do nos so co le ga, Ro ber to Ara ú -
jo. Só que aí não pas sa por esse mer ca do com pe ti ti vo 
da ma ne i ra que está es tru tu ra do; tem que ce der e
mu dar o mer ca do. 

Esse é o pro ble ma, não pas sar por esse mer ca -
do, que é jus ta men te ter uma ma ne i ra de se com prar –
por exem plo, Ele tro brás, Fur nas ou ou tra que seja –
essa ener gia das tér mi cas, que está sen do ge ra da
mais cara, e usar no seu mix com a ener gia ve lha para
co lo car no sis te ma, quer di zer, é uma ma ne i ra de, uma
com a ou tra, fa zer um mix das duas ener gi as.

O gran de pro ble ma des sa so lu ção, para al guns,
é que apre sen ta a ques tão da mer ca do. Então, esse é 
que se ria o “pro ble ma”. Acho que não de ve mos co lo -
car mos o mer ca do como um dog ma, mas que o se tor
ener gé ti co deve fun ci o nar da me lhor ma ne i ra pos sí -
vel e ao me lhor pre ço. Se a ques tão é que deve ha ver
mer ca do, re al men te te mos um pro ble ma. O mer ca do
pode ter um pa pel se cun dá rio, mas não pode con ti nu -
ar da ma ne i ra como está.



O SR. VIRGÍLIO GUIMARÃES – Pro fes sor,
essa ques tão do mer ca do não se ve ri fi ca nem nos
Esta dos Uni dos. No Ten nes see, vai lá ...

O SR. MAURICIO TOLMASQUIM – Sem dú vi -
da. O mer ca do pode fun ci o nar, mas é se cun dá rio. Ci -
tei o exem plo jus ta men te dos Esta dos Uni dos. Ci ta -
ram a Ingla ter ra. Mas o caso dos Esta dos Uni dos é in -
te res san te. E por que fa la mos des se país? Por que é
um mo de lo para o mun do ca pi ta lis ta. Não es ta mos fa -
lan do nada sub ver si vo. Lá há as em pre sas con ces si o -
ná ri as, há a obri ga ção e há o pro du tor in de pen den te. 

É pos sí vel ha ver um sis te ma mis to, no qual o
mer ca do, a li vre ini ci a ti va, o Esta do, cada um de les
tem seu pa pel. Isso não é ab sur do. 

Em re la ção ao que dis se o De pu ta do Vir gí lio
Gu i ma rães, ali nhan do-me às con si de ra ções fe i tas
pelo Sr. Luís Pin guel li Rosa e pelo Adil son a res pe i to
de me di das a cur tís si mo pra zo, pen so ser im por tan te
di zer que re al men te deve-se eli mi nar a pos si bi li da de
do cor te de ener gia das re si dên ci as se as pes so as
não atin gi rem 20% de re du ção no con su mo. Além de
ser uma bru ta li da de enor me, é in con sis ten te com a
pró pria po si ção do Go ver no. 

Há al gum tem po, o Go ver no ti nha pro pos to que,
se não re du zís se mos o con su mo em 20%, im po ria
uma mul ta. Mas o pró prio Pre si den te da Re pú bli ca
ad mi tiu que isso era in jus to.

O SR. PAULO SOUTO – No prin cí pio, não. Mes -
mo com re du ção, quem con su mis se mais, tam bém
pa ga ria mais, o que é pior. Mas pre va le ceu a re gra de
só pa gar so bre ta xa se não fi zer eco no mia.

O SR. MAURICIO TOLMASQUIM – Eu sei. Mas
num mo men to an te ri or, bem no iní cio do de ba te, fa -
lou-se so bre a mul ta. Se não hou ves se cor te, a pes -
soa se ria mul ta da. De po is pen sa ram em aca bar com
essa pos si bi li da de, por que quem já era eco nô mi co e
con su mia pou co se ria pe na li za do. 

O que fi ze ram ago ra? Estão pro pon do a se guin -
te me di da: quem não re du zir em 20% o gas to de ener -
gia terá sua ener gia cor ta da por três dias e, se per sis -
tir, por seis dias. O prin cí pio tem a mes ma in jus ti ça da
me di da to ma da an te ri or men te, mas a pe na li da de é
mu i to mais for te. Po de mos fa zer a se guin te ima gem:
ao co me ter uma in fra ção como avan çar o si nal, por
exem plo, re ce bia-se uma mul ta. Ago ra, co me te-se a
in fra ção e to mam-lhe o car ro.

O SR. PAULO SOUTO – Pro fes sor, o cor te traz
pro ble mas ina ce i tá ve is, mas se ad mi tir mos que de ve -
mos fa zer essa eco no mia a cur to pra zo...

O SR. MAURICIO TOLMASQUIM – Man te nha a 
so bre ta xa.

O SR. PAULO SOUTO – Man te nha a so bre ta xa
para quem não cum prir a meta?

O SR. MAURICIO TOLMASQUIM – Exa ta men -
te. Acho que é uma me di da ruim, mas é me nos vi o len -
ta que o cor te. Qu al quer me di da que to mar mos será
ruim – es ta mos en tre es co lhas ru ins – mas al gu mas
são vi o len tas. E isso é ina ce i tá vel. Cor tar a ener gia de 
re si dên ci as está no cam po do ina ce i tá vel. Qu an to às
ou tras me di das, tam bém há in jus ti ças, dis tor ções,
pro ble mas, mas cor tar ener gia é uma vi o lên cia e uma
in jus ti ça mu i to gran de.

Ou tra ques tão de cur tís si mo pra zo – o De pu ta -
do fa lou so bre isso fa zen do eco com o Pin guel li – é
au to ri zar as es ta ta is a in ves ti rem. Fur nas tem um pla -
no de in ves ti men to de R$16 bi lhões para os pró xi mos
seis anos, R$6 bi lhões com re cur sos pró pri os e R$10
bi lhões em par ce ria com o ca pi tal pri va do. Pen sei que
essa pro pos ta já es ti ves se apro va da. Le vei um sus to
quan do des co bri que não está, que não está pre vis to
esse in ves ti men to. Isso é um ab sur do.

O SR. PAULO SOUTO – Não te nho ou vi do e
não te nho par ti ci pa do na tu ral men te des sas re so lu -
ções, mas pa re ce que ha ve rá essa au to ri za ção para
aque las li nhas de trans mis são que fo rem con si de ra -
das ur gen tes em re sol ver esse pa no ra ma. Te nho per -
ce bi do isso.

O SR. MAURICIO TOLMASQUIM – Mas o pa -
co te de Fur nas, além do in ves ti men to para trans mis -
são e ge ra ção, in clui uma pe que na par te para com pra
de ener gia da Argen ti na. É um pa co te enor me. É uma
mas sa de in ves ti men tos gran de. Pa re ce-me que, no
mo men to, di zer não a um agen te que tem ca pa ci da de
de in ves tir é ir ra ci o nal, não faz sen ti do. Se o Orça men -
to está sen do apro va do ago ra, o mo men to de agir é
ago ra. Duas ações são ur gen tes e fa zem par te do raio
de ação des ta Casa: a ques tão do cor te e a de con se -
guir in clu ir no Orça men to au to ri za ção para Fur nas in -
ves tir. Isso é fun da men tal. Fur nas tem ca i xa e quer pe -
gar esse ca i xa para, em par ce ria com o ca pi tal pri va do, 
fa zer in ves ti men to. Ela nem fa lou que vai pe gar di nhe i -
ro do BNDES. Não per mi tir isso é sem sen ti do.

O SR. PAULO SOUTO – Des cul pe-me, mas isso
de ve ria ter sido fe i to in de pen den te men te de se dis cu tir
o mo de lo. Nes sa fase de tran si ção, isso de ve ria acon -
te cer. Até se pode frus tar um mo de lo que even tu al -
men te po de ria ser bom por ser ex ces si va men te ri go ro -
so na fase de tran si ção, em que se sabe que nem sem -
pre as co i sas acon te cem como se de se ja.

O SR. MAURICIO TOLMASQUIM – Isso mes -
mo. Fur nas é a pon te. Va mos su por que es te ja mos
de fen den do este mo de lo, que de se je mos im plan tá-lo



no fu tu ro. Eu di ria para os ad vo ga dos o se guin te: per -
mi tam que Fur nas seja a pon te para esse mo de lo fu -
tu ro. Não es tou des se lado, mas, se es ti ves se, di ria:
fa çam isso, de i xem Fur nas ser a pon te para o seu mo -
de lo. Não es ta mos nem dis cu tin do. É só de i xar che -
gar mos ao ou tro lado da pon te. Se vo cês acre di tam
que esse mo de lo vai fun ci o nar, tudo bem, mas de i -
xem-nos che gar ao ou tro lado. É uma ques tão mu i to
sin ge la.

Com re la ção ao que dis se a De pu ta da Jan di ra
Feg ha li, con cor do com S. Exª. Tra ta-se de uti li za ção
de vá ri as fon tes. Nin guém aqui está de fen den do ape -
nas hi dro e le tri ci da de ou seja qual for a fon te. Estou fe -
liz por ter par ti ci pa do de tan tos de ba tes nes te pe río do 
iti ne ran te – di ga mos as sim –, pelo Bra sil afo ra, por -
que ob ser vo que algo está vi ran do con sen so: te mos
que apro ve i tar to das as opor tu ni da des no Bra sil. Qu -
an do vejo es pe ci a lis tas de uma fon te bri gan do com
ou tros para sa ber quem é o me lhor, isso é bes te i ra.
Aqui há es pa ço para to das as fon tes. Te mos que cres -
cer uma Ita i pu a cada três anos. Dá para usar o ba ga -
ço, cen tra is hi dro e lé tri cas, co-ge ra ção.

Fui a um se mi ná rio do Se brae, e um Se cre tá rio
de Ener gia do Pi a uí, ao me dar ca ro na para o ae ro -
por to, fez ques tão de me mos trar, todo en tu si as ma do, 
o seu pro je to de uso do ba ba çu. Enten di o pro ble ma
dele. Ele quer ge rar em pre go lá. Achei bo ni to aqui lo.
E, as sim como há o ba ba çu, pode ha ver o den dê na
Ba hia, por exem plo. Há vá ri as pos si bi li da des, que
pre ci sa mos apro ve i tar. Nin guém aqui está lu tan do
pela sua fon te, mas para que se jam apro ve i ta das to -
das as opor tu ni da des.

Com re la ção ao que dis se o De pu ta do José
Car los Ale lu ia, pri me i ra men te, S. Exª dis se algo fun -
da men tal, que pre ci sa fi car cla ro: o Go ver no au men -
tou o ní vel de ra ci o na men to por não ter to ma do me di -
da al gu ma an te ri or men te. Isso é ver da de. Re al men te, 
é uma tris te za. Em mar ço, por exem plo, na hora em
que saiu o re la tó rio, o pró prio ONS po de ria ter to ma do 
uma me di da. E te ría mos que cor tar o con su mo de
ener gia em ape nas 5%, o que não se ria mu i to. Ele
não to mou essa me di da nem no mo men to em que
teve co nhe ci men to do re la tó rio. Re al men te, é um ab -
sur do ter mos che ga do a esse ní vel de cor te que se
faz ne ces sá rio.

Acon te ceu o se guin te: o Go ver no apos tou que,
em no vem bro, iria cho ver. O mais ex tra or di ná rio é que 
ele man te ve essa apos ta em mar ço, quan do o ris co já
era al tís si mo. Ele man te ve até o úl ti mo mo men to a
apos ta de que iria cho ver. Na que le mo men to, se ele ti -
ves se ce di do um pou qui nho, te ría mos que re du zir o

con su mo em ape nas 5%. Quer di zer, isso é ina ce i tá -
vel! Gos ta ria de con cor dar com o que foi dito pelo De -
pu ta do.

O ou tro pon to que foi co men ta do diz res pe i to às
tér mi cas, o pro ble ma não é pa gar-se para as tér mi cas 
fi ca rem pa ra das. Não é pro ble ma se não ti ver mos que 
pa gar pelo gás tam bém. O sis te ma de com ple men ta -
ção tér mi ca – a tér mi ca com ple men tan do a hí dri ca –
é este mes mo: va mos pa gar para que aque la fi que
pa ra da, va mos pa gar o in ves ti men to. O pro ble ma é
ra ci o nal ago ra, por que nós va mos ter que pa gar o in -
ves ti men to e o gás tam bém. 

O SR. PAULO SOUTO – Mes mo sem uti li zá-lo?

O SR. MAURICIO TOLMASQUIM – Mes mo
sem uti li zá-lo. Então, a ra ci o na li da de está aí. Só para
fi car cla ro, por que eu ti nha dito, jus ta men te, que era
ir ra ci o nal pa gar para uma tér mi ca fi car pa ra da. É ir ra -
ci o nal nes te mo men to. É cla ro que, se re sol ver mos o
pro ble ma do gás, não ha ve rá pro ble ma.

O SR. PAULO SOUTO  – Já que va mos pa gar
por um gás que não va mos uti li zar, po de ría mos usá-lo 
como meio para de sen vol ver o mer ca do se cun dá rio.

O SR. MAURICIO TOLMASQUIM – No mer ca -
do se cun dá rio paga pelo gás quem vai con su mi-lo em 
ou tro ne gó cio. Ago ra é o con su mi dor quem vai ter de
pa gar. O mer ca do se cun dá rio é isso aí. Ao in vés do
con su mi dor, pa ga rá quem uti li zar o gás. É uma en ge -
nha ria. Te re mos que sen tar para fa zer o pro ces so fun -
ci o nar. Não es tou di zen do que é sim ples.

O SR. BAUTISTA VIDAL – Gos ta ria de fa zer
uma ob ser va ção. Há dois mer ca dos se cun dá ri os: o
mer ca do se cun dá rio do gás, ao qual o Ma u rí cio re fe -
riu-se; e o mer ca do se cun dá rio de ener gia elé tri ca, ao 
qual o Adil son re fe riu-se. A in dús tria de alu mí nio pode 
com prar ener gia elé tri ca in ter rup tí vel mais ba ra ta, o
que tam bém é viá vel. Além do mais, al guém pode
com prar o gás na épo ca em que a usi na pre ci se pa rar.

O SR. MAURICIO TOLMASQUIM – Fi nal men te, 
vou con clu ir. Qu e ro fa lar so bre uma ques tão que o
De pu ta do men ci o nou. Não será per mi ti do que a ener -
gia ve lha seja con tro la da por um pro du tor in de pen -
den te. Não co nhe ço de ta lhes do tex to, mas cre io que
é fun da men tal. E que ro aqui pa ra be ni zá-lo.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Antô nio Cam bra ia) –

Agra de ço ao Sr. Ma u rí cio Tol mas quim.
Con ce do a pa la vra ao Pro fes sor Ildo Sa u er para

suas res pos tas e con si de ra ções fi na is.
O SR. ILDO SAUER – As ques tões são evi den -

te men te com ple xas, mas não me pre ten do alon gar



nas res pos tas. Fa la rei so men te o ne ces sá rio, caso
con trá rio, se ria ne ces sá rio que se fi zes se uma nova
ex po si ção, por que as ques tões são im por tan tes e
per ti nen tes.

Em pri me i ro lu gar, é pre ci so di zer com cla re za
que nin guém está ad vo gan do uma vol ta ao pas sa do.
Te mos que bus car nos li ber tar dos er ros do pas sa do e 
dos fra cas sos do pre sen te em re la ção ao mo de lo elé -
tri co e ener gé ti co do País. Quer di zer, todo o pro ces so 
his tó ri co nos dá li ções su fi ci en tes para que te nha -
mos, ago ra, uma base de ne go ci a ção para cons tru ir
algo novo que aten da as nos sas ne ces si da des.

A per gun ta do Se na dor Pa u lo Sou to é fun da -
men tal. Fa la rei so bre o gás ori un do da Bo lí via. De
fato, a Pe tro bras fez um con tra to, há qua se dez anos,
quan do o gás cus ta va US$0,90 por mi lhão de BTUs
na boca do poço. Foi esse o pre ço con tra ta do, vin cu -
la do ao dó lar e ao pe tró leo. Por que ao pe tró leo? Por -
que é uma ces ta, tan to que ele veio au men tan do.
Hoje, o con tra to pre vê o pa ga men to de US$1,67 por
mi lhão de BTUs na boca do poço. Será en tre gue às
tér mi cas por US$2,26. O gran de in ves ti men to – e an -
tes era a pre vi são de que se ri am ne ces sá ri os de
US$1,8 a US$2,00 por mi lhão de BTUs para re cu pe -
rar os cus tos do trans por te. O pro ble ma do gás da Bo -
lí via é que o in ves ti dor lá quer re cu pe rar, con ver ter
algo que pode flu ir como gás em cash flow . É a ló gi ca 
do in ves ti men to. Quem fez o ga so du to pre ci sa amor ti -
zá-lo, in de pen den te men te de usá-lo. As pres ta ções
da amor ti za ção exis tem. Há fle xi bi li da de nas mar -
gens, mas essa é a re a li da de. Por isso que as tér mi -
cas à gás na tu ral de gran de por te são pro fun da men te
equi vo ca das. Só para pro du zir ele tri ci da de se ria mais 
ba ra to cons tru ir tér mi cas na Bo lí via e tra zer o gás via
li nhas de trans mis são. Bem ou mal, a me lhor tec no lo -
gia de con ver são de gás em ele tri ci da de per mi te con -
ver ter de 50% a 55%, que são as de ci clo com bi na do
em ele tri ci da de/hora. Va mos tra zer todo o gás de lá
para des per di çar a me ta de aqui, em bo ra li nha de
trans mis são seja mais ba ra to para tra zer ele tri ci da de
de lá para cá.

O SR. PAULO SOUTO – Mas ele não foi cons -
tru í do pen san do em fa zer ter mo e lé tri ca. É isso?

O SR. ILDO SAUER – Não foi, mas o mer ca do
não se de sen vol veu su fi ci en te men te. Tan to que hou -
ve uma pres são de to dos eles para que se fi zes sem
tér mi cas para aco mo dar o gás. Hou ve uma con jun ção 
de fa to res. Tan to a Pe tro bras, Gas pe tro e ou tras que -
ri am as tér mi cas, por que elas per mi ti ri am o mer ca do
para o gás. De ou tro lado, ha via al guns gru pos de in -
ves ti do res para os qua is se ria mais in te res san te ter

um ne gó cio em tor no de uma tér mi ca, por que se tem
o fi nan ci a men to, o con tra to de ven da da ener gia ga -
ran ti da com re pas se au to má ti co, uma dis tri bu i do ra;
tem to das as ga ran ti as e pode, de po is de cons tru í da a 
en ge nha ria fi nan ce i ra, re pas sar até esse flu xo de ca i -
xa para o in ves ti dor ins ti tu ci o nal, tipo um fun do de
pen são bra si le i ro ou in ter na ci o nal. Pri me i ro por que
ha via in te res ses con cre tos.

O mer ca do que de ve ria ter sido de sen vol vi do
era o da co-ge ra ção. Subs ti tu in do-se em São Pa u lo e
em to dos os lu ga res o uso do óleo com bus tí vel na in -
dús tria. Lá, como de fen di an tes, se ria pos sí vel con -
ver ter pelo me nos 30% des se gás em ele tri ci da de na
co-ge ra ção e usar os ou tros, qua se 60% mais ou me -
nos, nos pro ces sos tér mi cos da in dús tria de re fi no de
pe tró leo, na in dús tria quí mi ca, na pe tro quí mi ca, nos
ho téis, nos shop ping cen ters, na in dús tria têx til e
tam bém na de ci men to e, in di re ta men te, até na si de -
rur gia.

Há uma agen da in te res san te que per mi ti ria ga -
nhar so bre to dos os pon tos de vis ta e que não foi se -
gui da. O gás tam bém é im por tan te no trans por te co le -
ti vo, subs ti tu in do o di e sel. Gás ve i cu lar para ôni bus e
para fro tas ca ti vas. De ma ne i ra que ha via uma agen -
da im por tan te para isso.

O pro ble ma fun da men tal que o Se na dor abor da
tem a ver com as hi dráu li cas. Se a ener gia ve lha pode
con vi ver com a nova. Evi den te men te que essa é a
gran de van ta gem com pa ra ti va de ter mos hoje ain da
60 mil me ga watts de ca pa ci da de ins ta la da a um cus to 
tão ba i xo. Ape sar de to dos os pro ces sos de má ges -
tão nas es ta ta is, os cus tos mé di os são aque les. Para
dar um exem plo, con vi ve mos hoje com usi nas como
Por to Pri ma ve ra, que tem um cus to ele va do, com ou -
tras que têm um cus to já amor ti za do. Mu i tas da Chesf, 
de Fur nas e ou tras, só com cus to de ope ra ção e de
ma nu ten ção. Mes mo na Chesf, Ilha Sol te i ra, Ju piá, to -
das com cus to da or dem de R$8 um me ga watt-hora.
Só ope ra ção e ma nu ten ção, por que já es tão amor ti -
za das con ta bil men te.

O que eu não ace i to e não ace i ta ria nun ca é cri -
ar o mer ca do ata ca dis ta de ener gia, que vai ten der a
esse au men to bru tal, até por que o pre ço di re tor si na li -
za do é o das tér mi cas de gran de por te ope ran do na
base, não é o das de com ple men ta ção tér mi ca, como
foi dito aqui pelo Adil son, de po is eu falo so bre isso no -
va men te. E isso si na li za ria es ses pre ços mons tru o -
sos. Eu mos trei que a trans fe rên cia sig ni fi ca ria algo
em tor no de R$12 a R$18 bi lhões por ano, pelo fato
de de i xar de ven der ener gia hoje na mé dia de qua ren -
ta e pas sar a ven dê-la toda a mais de oi ten ta, no ven ta 



ou cem, por que o cus to das tér mi cas de gran de por te
está na or dem de US$40 o me ga watt-hora. Vin te e
cin co é o va lor do com bus tí vel, mes mo sub si di a do,
quin ze é o da amor ti za ção do ca pi tal e cin co o pre ço
da ope ra ção e da ma nu ten ção.

O SR. VIRGÍLIO GUIMARÃES – O se nhor tem
idéia de qual foi o to tal de con tra tos fir ma dos no MAE
até ago ra, se é que hou ve al gum? Na Ingla ter ra, se
não che ga a 20% do to tal de con tra tos de ener gia.

O SR. ILDO SAUER – As dis tri bu i do ras, pela le -
gis la ção an te ri or, po de ri am ex por, no má xi mo, até
15% da de man da a que têm de aten der, com con tra -
tos ao mer ca do spot do MAE. Isso é uma co i sa. Ou tra 
são os con tra tos bi la te ra is. Já exis ti am os ini ci a is: são
aque les que ain da hoje ga ran tem a ven da da ener gia
pelo pre ço ve lho que, pro gres si va men te, à me di da
que fo rem li be ra dos, po de rão se con ver ter em con tra -
tos bi la te ra is ou em ex po si ção ao mer ca do spot –
mer ca do de ajus te de cur to pra zo que hoje não tem
ra zão ne nhu ma para exis tir mais, até por que não
exis te o que ajus tar se não há ofer ta para aten der a
qual quer de man da. Essa é uma ques tão con ce i tu al.

De qual quer ma ne i ra, a gran de van ta gem do
sis te ma hi dráu li co bra si le i ro é que ele par te de uma
base mu i to só li da para avan çar no mo de lo. Aí, há mu i -
tas for mas de fazê-lo. Até fa zer po lí ti ca pú bli ca em ta -
ri fa ção, com ta ri fas me nos agres si vas. O que ve nho
di zen do é que se, em 1994, ti vés se mos con ce bi do
um mo de lo ta ri fá rio que per mi tis se esse au men to
bru tal pre vis to, não te ria sido ne ces sá rio pri va ti zar
nem fa zer mais nada, por que só o que já au men tou
na ta ri fa da dis tri bu i ção, aci ma da in fla ção, sig ni fi ca
hoje uma trans fe rên cia da or dem de R$6 bi lhões por
ano. O que au men ta ria com a ven da des sa ener gia,
que cus ta de 40 a mais de 100, são ou tros 12 a 18.
Isso é mu i to mais do que pre ci sa ser in ves ti do. Para
ex pan dir a ofer ta de ener gia no Bra sil, para ga ran tir a
ex pan são, pre ci sa mos in ves tir algo en tre R$8 a R$10
bi lhões por ano. Ora, se es ta mos com vin te, so bram
dez para fa zer um fun do de com ba te à po bre za, ou -
tras po lí ti cas pú bli cas.

Des sa for ma, essa é a gran de ques tão em re la -
ção ao mo de lo que trans fe re uma ri que za, que é de
to dos os bra si le i ros, para al guns es pe cu la do res ou in -
ves ti do res ape nas, cri an do, in clu si ve, pro ble mas ma -
cro e co nô mi cos, por que, se fo rem es tran ge i ros os que 
as com pra rem, vi ra rão di vi sas a se rem re me ti das, e
em uma si tu a ção agra va da. Aí está a gran de ri que za
de se fa zer po lí ti ca pú bli ca, com um mer ca do com pe -
ti ti vo ou não, por que po de mos ex pan dir, tam bém, a
par tir da base que te mos, li ci tan do, a par tir de um pla -

ne ja men to bem or ga ni za do, as me lho res op ções de
ofer ta, via ini ci a ti va pri va da ou as es ta ta is. E aí, agre -
ga mos ao mix mé dio da ta ri fa de ge ra ção, e po de -
mos, in clu si ve, au men tar um pou co a ta ri fa aci ma
des se cus to his tó ri co, para fa zer po lí ti cas pú bli cas. 

Quer di zer, há uma gama de op ções, usan do,
mais ou me nos, me ca nis mos de mer ca do, bus can do
efi ciên cia na ofer ta de agre ga ção de op ções de ge ra -
ção nova, até por que a op ção mais in te li gen te – como 
fa lei an tes –, na mi nha opi nião, é aque la agen da: de
co-ge ra ção, 20 mil me ga watts; PCHs, 3 a 10 mil; con -
ser va ção de ener gia, 10 mil me ga watts; hi dráu li cas,
50 mil me ga watts, a cus to in fe ri o res às tér mi cas. E te -
mos ain da vá ri as op ções re no vá ve is que po dem ser
con si de ra das.

Ago ra, se for fa zer tér mi ca de gran de por te, o
mais in te li gen te é tér mi ca fle xí vel, que ope ra em com -
ple men ta ção no lon go pra zo. Isso sig ni fi ca que se rão
ope ra das so men te quan do não há água. Mos trei a va -
ri a ção, an tes de o re gi me hi dro ló gi co re gis trar 10,31
no Su des te. Hou ve um ano em que a chu va – foi na
dé ca da de 50, em 1954, por aí – te ria per mi ti do pro -
du zir 17 mil me ga watts mé di os. No ano mais chu vo so, 
1983, da ria 47 mil me ga watts mé di os, o que é uma
va ri a ção im por tan te, que se ria com pen sa da pe los re -
ser va tó ri os, ao lon go dos anos. Mas essa com pen sa -
ção pode ser fe i ta pe las usi nas tér mi cas, que só vão
ser ope ra das quan do fal tar água, a cada qua tro, cin -
co, sete, oito anos. É, por tan to, um se gu ro cujo in ves -
ti men to ini ci al é mu i to ba i xo, da or dem de ape nas
US400.00 o qui lo watt ins ta la do. Elas de ve ri am, pre fe -
ren ci al men te, não ser a gás, por que o gás tem esse
pro ble ma, ou na boca do poço do gás, ou, en tão, em
um por to, onde se an co ra ria um na vio que se ria ali -
men ta do com óleo com bus tí vel nas épo cas des fa vo -
rá ve is. Essa é uma ou tra op ção de tor nar se gu ra a
água, toda ela.

O SR. VIRGÍLIO GUIMARÃES – Pro fes sor, só
para fa zer uma res sal va, re for çar a ir res pon sa bi li da de 
na in ter na ci o na li za ção des se se tor de ser vi ços, por -
que, se ele ti ves se sido pelo me nos pri va ti za do ao ca -
pi tal na ci o nal, não es ta ría mos trans fe rin do pou pan ça
para o ex te ri or. Quer di zer, é ca va lar, va mos di zer, o
ma qui a ve lis mo de trans fe rir. Esta mos trans fe rin do di -
vi den dos so bre as va zões dos rios bra si le i ros.

E isso foi de pro pó si to. Não sei se se nhor se
lem bra da que le pro gra ma de con ver são de dí vi das,
no Go ver no Sar ney, em que, pelo me nos, ha via uma
qua ren te na de doze anos para se re me ter o ca pi tal e
os ju ros. Quer di zer, nem esse cu i da do hou ve na hora
de pri va ti zar, de exi gir uma qua ren te na, que essa
pou pan ça fi cas se aqui, para po der mos me lho rar a in -



fra-es tru tu ra ou o mo de lo de tran si ção. Nem isso. É
como está dito nos jor na is: hoje, há pes so as pa gan do
in ves ti men to de dois anos.

O SR. ILDO SAUER – E o pro ble ma todo é o se -
guin te: se, ga ran ti da a ex pec ta ti va de ga nhos tão ex -
tra or di ná ri os, na hora de um le i lão de ven da, eles
apor tas sem gran des pa ga men tos, que iri am ao Te -
sou ro, até ha ve ria uma com pen sa ção, o Te sou ro se
apro pria pre vi a men te des se be ne fí cio, que cha ma -
mos, con ce i tu al men te, de ren da hi dráu li ca, que vai
para os co fres para fa zer po lí ti ca pú bli ca, fa zer ou tras
co i sas.

No en tan to, isso não acon te ceu nas pri va ti za -
ções das ge ra ções fe i tas. A ge ra ção pa gou pre ço mí -
ni mo – mé dia de US$700.00 o qui lo watt ins ta la do. Lá,
a Ge ra sul, Tract Bell (ter mo não en con tra do nos ban -
cos de da dos da Ta qui gra fia), pre ço mí ni mo. Em São
Pa u lo, hou ve um pe que no ágio, que tam bém é cal cu -
la do... Por que essa me to do lo gia de flu xo de ca i xa
des con ta do vem a ser exer cí ci os de fic ção que fa zem
apor tes em re la ção à evo lu ção pre vis ta das ta ri fas, só 
que cada um ava lia o qua dro ins ti tu ci o nal e diz: isso
aqui pode não se sus ten tar; qual quer go ver no que ve -
nha de po is tal vez mude essa fi lo so fia, e isso é ris co, e 
isso o in ves ti dor des con ta pre vi a men te. De qual quer
ma ne i ra, os apor tes se ri am mu i to pe que nos, em com -
pen sa ção.

A ou tra for ma de apro pri ar essa ren da hi dráu li ca 
se ria o que já foi aven ta do aqui: via tri bu ta ção. Se se
au men tam as ta ri fas, esse lu cro, ga nho ex tra or di ná -
rio, pode ser apro pri a do para o Go ver no via tri bu ta -
ção, mas essa é uma ou tra po lí ti ca. Há uma fle xi bi li da -
de mu i to gran de de po lí ti cas pú bli cas que po dem ser
afi an ça das em re la ção ao mo de lo aten den do a di ver -
sas op ções. O que está com ple ta men te er ra do era o
que es ta va sen do fe i to, que é o pior de to dos os mun -
dos: você não apro pria nada ago ra para quem ven de
e ape nas ga ran te lu cros ex tra or di ná ri os no fu tu ro, se
o mo de lo vin gar, que tam bém, hoje, está em che que,
por que, como bem dis se o Pin guel li, o edi fí cio caiu.
Eu ha via es cri to an tes que a uto pia ul tra li be ral apli ca -
da aos mer ca dos de ener gia ruiu, e não é por sus ten -
ta ção nem teó ri ca. 

Ten tei ex pli car ao De pu ta do Ale lu ia, an tes de S.
Exª sair, que o que eu ha via dito an tes era que o pró -
prio Eu ge ne Koil (nome não en con tra do nos ban -
cos de da dos da Ta qui gra fia), que é co nhe ci do nos -
so, es te ve no Rio de Ja ne i ro e es te ve aqui, e ou tros há 
mu i to tem po vêm apon tan do a in vi a bi li da de con ce i tu -
al de se acre di tar que gran de com pe ti ção ha ve ria na
ge ra ção elé tri ca pela na tu re za da pro du ção e pela na -
tu re za da pró pria ener gia elé tri ca, que é di fe ren te de
sal si cha. Você co nhe ce o pro du tor da sal si cha, tem a
mar ca, tem o sa bor, tem co i sa. É mais pa re ci do com
os grãos, que são com mo di ti es uni ver sa is – a soja, o 
mi lho, co i sas mu i to bá si cas, o mi né rio de fer ro em al -

gu mas si tu a ções –com gran des cus tos ini ci a is. Então, 
a com pe ti ção ja ma is vai acon te cer. 

De ou tro lado, a li ber da de de es co lha dos con -
su mi do res, que era ou tro pi lar da re for ma do mo de lo,
não pas sa de uma fa lá cia, por que, para os pe que nos
con su mi do res, que são mais de 90%, isso ja ma is vai
re pre sen tar uma op ção real de re du zir cus tos, de me -
lho rar a qua li da de, até por que não ha ve rá in ter me diá -
ri os in te res sa dos em ma ni pu lar esse mer ca do, e aí há 
nú me ros im por tan tes. De qual quer ma ne i ra, in fe liz -
men te, não dá para en trar em de ta lhes mais apro fun -
da dos, mas há op ções mu i to im por tan tes para essa
ques tão que en ten do es tar no cer ne da re for ma do
se tor elé tri co, como con ci li ar uma van ta gem com pa -
ra ti va na tu ral hoje já de sen vol vi da. E mais ain da: esse 
po ten ci al hi dráu li co deve ser de sen vol vi do, na mi nha
opi nião, em fa vor do in te res se pú bli co, não ser dado
aos gran des con su mi do res, in clu si ve os de alu mí nio. 

O rio e o po ten ci al as so ci a do a ele são pú bli cos,
de vem ser di re ci o na dos para o in te res se pú bli co em
pri me i ro lu gar, para que esse di fe ren ci al en tre cus to
da pro du ção da ener gia de um pro je to bem de sen vol -
vi do e o va lor eco nô mi co de mer ca do dele não seja
ape nas em be ne fí cio de um gru po ou ou tro. Essa é a
pri me i ra gran de ques tão do Se na dor Pa u lo Sou to. As
ou tras vou abor dá-las com um pou co... Isso tem a ver
tan to com os rios já de sen vol vi dos como com os por
de sen vol ver, aque les 50 mil me ga watts que es tão aí.
Isso deve ser fe i to no in te res se pú bli co. 

A po si ção da De pu ta da Jan di ra Feg ha li, que de -
fen de mos – ten tei fa zer isso –, é a de que há que des -
cen tra li zar os re cur sos. Ha via um mo de lo an te ri or ex -
ces si va men te cen tra li za do na Ele tro brás, ha via até
uma es pé cie de ide o lo gia tec no ló gi ca em fa vor das hi -
dro e lé tri cas ape nas. Te mos que não só des cen tra li zar 
as fon tes, as op ções. Te mos a eó li ca, no Rio Gran de
do Sul, no Nor des te e no Rio de Ja ne i ro, te mos cas ca
de ar roz, ba ba çu, den dê, na Ba hia, res tos ve ge ta is,
em mu i tos lu ga res, te mos, os mais ób vi os, o ba ga ço
de cana e tam bém os res tos ve ge ta is da in dús tria de
pa pel e ce lu lo se, im por tan te no sul da Ba hia, em São
Pa u lo, no Pa ra ná e em ou tros lu ga res. 

Deve ha ver uma agen da ener gé ti ca im por tan te,
que não só deve-se des cen tra li zar os me ca nis mos
que per mi tam o seu de sen vol vi men to apro pri a do – e
gran de par te de les o se rão pela ini ci a ti va pri va da,
pela pró pria na tu re za dos re cur sos – como a co-ge ra -
ção, es sas fon tes to das são pas sí ve is de que se faça
isso, como de ou tro lado, é pre ci so des cen tra li zar o
pla ne ja men to, a ges tão e a re gu la ção. Não é pos sí vel
con ce ber mais que em Bra sí lia haja um ór gão re gu la -
dor que cen tra li ze tudo, como a Ane el. Ora, há mu i tas
ques tões que são lo ca is. A ex pe riên cia ame ri ca na e
in ter na ci o nal mos tra isso. A re gu la ção não é um pro -
ces so emi nen te men te ne u tro, como pre ten dem
fazê-lo, in clu in do a re gu la ção pelo pre ço-teto, como



hoje se pro põe para se in du zir a efi ciên cia. A re gu la -
ção é um pro ces so emi nen te men te po lí ti co, é uma
dis pu ta pela ren da, pelo pre ço. O es cla re ci men to, a
trans pa rên cia, a par ti ci pa ção pú bli ca são fun da men -
ta is para ga ran tir qua li da de, pre ço e uni ver sa li za ção
do aces so. Tra ta-se de um pro ces so po lí ti co. Então,
há que se ter ár bi tro fi nal, um agen te fe de ral para al -
gu mas ques tões, mas há que am pli ar o pa pel lo cal,
mu ni ci pal até, em al guns ca sos. Isso não é só para a
ener gia elé tri ca, é para ou tros ser vi ços pú bli cos tam -
bém. 

As co lo ca ções do De pu ta do Vir gí lio Gu i ma rães
são im por tan tes. Pen so que a ques tão da mul ta, a
ques tão do cor te foi bem co lo ca da aqui. Te mos uma
es pé cie de pri mi ti vis mo ju rí di co no mo men to em que
você im põe um cas ti go fí si co a um ci da dão que cum -
priu as suas obri ga ções. O cul pa do, que é o Go ver no,
se con ver te em juiz. A ví ti ma, que é o con su mi dor, é
con ver ti da em réu nes se pro ces so. Então, não é pos -
sí vel. 

A mul ta é ine fi caz, por que para os po bres ela
pode sig ni fi car, mas eles têm pou co a re du zir no con -
su mo, e para os que têm alto po der aqui si ti vo pa gar o
do bro pela ener gia não será um pro ble ma ex tra or di -
ná rio, além do mais cris ta li za uma si tu a ção so ci o e co -
nô mi ca de um ano atrás ar bi tra ri a men te, onde quem
con su mia mu i to con ti nua com o di re i to de con su mir
mu i to, e quem já foi efi ci en te por que in tro du ziu to dos
os me ca nis mos de pos sí vel re du ção no con su mo: tro -
cou lâm pa da, ge la de i ra, mo tor elé tri co na in dús tria é
pe na li za do ago ra por que não tem mais es pa ço para
re du zir, en quan to o per du lá rio é pre mi a do por que
pode fazê-lo, in clu si ve, com ga nhos eco nô mi cos e in -
cen ti vos.

De ma ne i ra que ha via ou tras co i sas de po lí ti ca
pú bli ca que se de via fa zer. Já ci tei al gu mas: ilu mi na -
ção pú bli ca, ilu mi na ção re si den ci al, as ses so ria, fi -
nan ci a men to. Há vá ri as ações, in clu si ve as con ces si -
o ná ri as hoje ar re ca dam 1% da ta ri fa pu bli ca men te re -
gu la da com o ob je ti vo de pro mo ver efi ciên cia ener gé -
ti ca. Gas ta ram tudo ape nas para re du zir per das da
dis tri bu i ção, qua se subs tan ci al men te. Os nú me ros
es tão no re la tó rio que en tre guei ao re la tor.

Por ano,R$240 mi lhões são gas tos ina de qua da -
men te em con ser va ção. Esses ou tros re cur sos do
BNDES po de ri am ter sido usa dos para ori en tar, para
ex pan dir, para cri ar o mer ca do de efi ciên cia ener gé ti -
ca no Bra sil. A cri se cria essa opor tu ni da de. Não foi
usa da ade qua da men te a po lí ti ca pú bli ca para isso,
nem para ilu mi na ção pú bli ca. Como dis se há pou co,
há um po ten ci al de 500 me ga watts, 1% do con su mo
to tal, só tro can do 10 mi lhões de lâm pa das ine fi ci en -
tes por ou tras efi ci en tes.

De ma ne i ra que essa é a ques tão. Evi den te -
men te as es ta ta is, como dis se o De pu ta do Vir gí lio,
tam bém tem um pa pel im por tan te. Elas po dem e de -

vem ser usa das como um ins tru men to de am pli a ção
da ofer ta; elas po dem ser o po der re gu la dor do mer -
ca do, ten do a sua ofer ta de ener gia como ins tru men to 
de equi lí brio, ou de in du ção a par ce ri as para ofer ta de 
ener gia, para vi a bi li zar es sas fon tes, ou, en tão, para
pos si bi li tar que elas pró pri as fa çam a ex pan são. É ób -
vio. E, atu an do como atu am no mer ca do, há um ins -
tru men to re gu la dor para ga ran tir ener gia a pre ço de
acor do com po lí ti cas pú bli cas que ve nham a ser de fi -
ni das.

Qu an to às po si ções do De pu ta do Cle men ti no
Co e lho, gos ta ria de di zer que evi den te men te a si tu a -
ção do alu mí nio é in sus ten tá vel, 55% do alu mí nio é
pro du zi do no Pará e no Ma ra nhão por três em pre sas;
os ou tros 45% são na Ba hia, Rio de Ja ne i ro, São Pa u lo 
e Mi nas Ge ra is; ain da hoje 4,5% do con su mo, da ener -
gia bra si le i ra vai para a pro du ção de alu mí nio, a pre ço
sub si di a dos há mais de 20 anos, aba i xo do cus to.

Mes mo no Nor te, quan do Tu cu ruí pa rar de ver -
ter, será pre ci so pou par essa água para fa zer ener gia
para ou tras pri o ri da des, são 10% da ele tri ci da de. Não 
é só alu mí nio. É clo ro soda, é fer ro liga, é a pró pria in -
dús tria si de rúr gi ca, Há que se ne go ci ar aí a re du ção
no con su mo; in de ni zar, e a boa base para isso não é o 
MAE, que é imo ral. É o que elas de cla ram como seus
lu cros à Re ce i ta Fe de ral; é um bom pa ra dig ma para
ne go ci ar a re du ção de per da des sas em pre sas. O
Go ver no de ve ria usar o mes mo ri gor e vi gor que usou
com o ór gão pú bli co em ge ral, em re la ção às con ces -
si o ná ri as de ele tri ci da de, das qua is não se exi giu
cum pri men to da obri ga ção pri me i ra de um con ces si o -
ná rio mo no po lis ta, que é aten der o mer ca do, que é
ga ran tir a en tre ga de ener gia ao pe que no con su mi -
dor. Se não pode fazê-lo, que o in de ni ze, pode até
cada con ces si o ná rio in de ni zar o mer ca do para com -
prar do con su mi dor o não con su mo. De po is vê como
é que se faz para re pas sar esse cus to na ca de ia de
res pon sa bi li da de. O que não po dia fa zer é o que foi fe -
i to: tra tar com luva de pe li ca os gran des con su mi do -
res, e as con ces si o ná ri as e o con su mi dor, sim ples -
men te, na “por ra da”, in clu si ve com vi o len ta ção...

O SR. PAULO SOUTO – Acho que essa é uma
ques tão bá si ca para se re sol ver, mas só para ter a
idéia da com ple xi da de de cer tas co i sas. Ima gi ne cer -
tos Esta dos que têm, por exem plo, o ICMS, ba si ca -
men te, como a fon te prin ci pal. Então, é pre ci so pen -
sar so bre isso, por que al guns Esta dos...

O SR. VIRGÍLIO GUIMARÃES – O ICMS in ci de
so bre a ener gia, ou so bre o alu mí nio?

O SR. PAULO SOUTO – So bre a ener gia, o
ICMS é alto. 

Se ti ver que ser ado ta da uma so lu ção des sas,
te mos que ver a fi nan ça de al guns Esta dos, que têm
uma alta sen si bi li da de a isso, por que se não de re -
pen te você dá ne les uma pan ca da que se tor na in viá -



vel. Então, é um as sun to que tam bém tem que ser fo -
ca li za do para vê como isso é com ple xo.

O SR. ILDO SAUER – Se na dor Pa u lo Sou to, se
o ICMS que in ci de so bre a ener gia não for apli ca do no 
caso do alu mí nio, quan do ele for trans fe ri do para uma 
re gião o Go ver no po de ria ar bi trar uma com pen sa ção.

O SR. PAULO SOUTO – Quer di zer que a ener -
gia elé tri ca, di fe ren te men te dos ou tros bens, só é
paga por quem con so me, e não por quem pro duz.

O SR. ILDO SAUER – É im por tan te di zer que
80% do alu mí nio pro du zi do no Bra sil é ex por ta do,
gran de par te dele sob for ma de lin go tes, ge ran do di vi -
sas da or dem de US$1,4 bi lhão por ano. Só que, para
fa zer a mes ma ener gia que esse alu mí nio con so me
para ser ex por ta do, com gás da Bo lí via, nas con di -
ções atu a is, você gas ta ria, por ano, en tre amor ti zar
equi pa men to e im por tar gás, US$1,2 bi lhão. Até nas
con tas ma cro e co nô mi cas essa op ção não se jus ti fi ca, 
nem para fa zer di vi sa.

Há ou tras op ções que pre ci sam ser bus ca das.
Evi den te men te, o pro ble ma dos usos múl ti plos das
águas é a gran de ques tão e tem que ser re gi o na li za -
do. Evi den te men te, o tra ta men to na Ama zô nia, no
Sul, no Su des te, em São Pa u lo, é di fe ren te em re la -
ção ao que fa zer. O im por tan te é que o novo mo de lo
pri vi le gia o uso da água para ener gia. Ape sar de ter
uma po lí ti ca pú bli ca ori en ta da para o con tro le co le ti vo 
so bre as águas, na prá ti ca, so bre põe-se o in te res se
eco nô mi co em re la ção a isso, e não tem je i to.

As ques tões do Se na dor Edu ar do Su plicy são
mu i to im por tan tes. Em uma so ci e da de como a bra si -
le i ra há um pa pel con ce i tu al para as re la ções de mer -
ca do. O mer ca do tem o que con tri bu ir, evi den te men te, 
não há dú vi da. A ques tão é acre di tar que ele pode e
deve re sol ver tudo, como foi a in ge nu i da de ul tra li be ral 
que pre va le ceu até re cen te men te. 

Qu an to às pon de ra ções do De pu ta do José Car -
los Ale lu ia, já res pon di que, de fato, as ta ri fas que
apre sen tei são de 1995 para cá. O rom bo a que S. Exª 
se re fe riu, que, de fato, acon te ceu em de cor rên cia
das ta ri fas aba i xo do cus to ao lon go da dé ca da de 80
até o co me ço dos 90, foi de R$ 28 bi lhões, por que a
ta ri fa era mu i to aba i xo do cus to na que le tem po. O que 
apre sen tei foi de 1995 para cá, do co me ço do pro ces -
so de re for ma.

Qu an to à com pa ra ção com a ado les cen te grá vi -
da, con cor do que ten ta ram es con der a bar ri ga. Só
que não foi de uma ado les cen te nor mal. Pa re ce que
foi de uma ado les cen te ele foa, por que esse ne gó cio
já vem há qua se 20 me ses. Então, é uma gra vi dez de
lon go pra zo que está co lo ca da aí. A cri se se pro nun ci -
a va, o qua dro es ta va cla ro. No se mi ná rio que fi ze mos

nes ta mes ma Câ ma ra dos De pu ta dos, no dia 14 de
ju nho do ano pas sa do, apon ta mos es sas sa í das. Mu i -
tas das co i sas que apon ta mos aqui fo ram cla ra men te
di tas en tão: a ge ra ção de emer gên cia, que pro pus
aqui, mo bi li za ção dos ge ra do res de emer gên cia,
co-ge ra ção, con ser va ção, tudo isso. O Fer nan do Fer -
ro lá es ta va, como tam bém o Fle ury, o Sa la ti el de Car -
va lho, que pre si dia as re u niões.

Todo esse di ag nós ti co que fa ze mos aqui fi ze -
mos lá, es tão nos Ana is. Infe liz men te, o Go ver no di zia 
que éra mos ca tas tro fis tas e que as chu vas vi ri am no
mon tan te que eles ima gi na vam. Infe liz men te, a na tu -
re za se com por tou como cos tu ma se com por tar.

Para não es ten der de ma is mi nhas ob ser va ções, 
acho que o Con gres so de ve ria in ter vir, em cur to pra -
zo, para não per mi tir o as sal to le ga li za do, usan do pre -
ços ar ti fi ci a is, cri a dos no MAE, por um pro gra ma de
com pu ta dor que tem mu i tas de fi ciên ci as, que, ar bi tra -
ri a men te, diz que o cus to de ener gia não en tre gue é
de R$ 684,00 o me ga watt/hora – da qui a pou co vão
mudá-lo para mil re a is, tal vez – e usan do isso como
pa ra dig ma para as sal tar o bol so dos con su mi do res,
das em pre sas pro du ti vas, be ne fi ci an do aque les que
já eram be ne fi ci a dos, no caso os gran des pro du to res
de alu mí nio, que po dem re nun ci ar.

Há, in clu si ve, me ca nis mos de mer ca do mais in -
te li gen tes para re du zir o con su mo, até or ga ni zan do
me lhor a pro du ção, por de ci são das em pre sas e dos
con su mi do res. Só que isso não foi fe i to até ago ra.

O cor te é ab so lu ta men te in to le rá vel, por que é
um pri mi ti vis mo ju rí di co di zer que al guém vai en trar
na casa e im por um cas ti go fí si co, por que hoje não ter
aces so à ener gia elé tri ca é o mes mo que um cas ti go
fí si co, com con se qüên ci as con tra a sa ú de e con tra a
se gu ran ça dos ci da dãos.

De for ma que, a mé dio e lon go pra zos, acho que 
de ve mos pro du zir aqui um novo mo de lo que leve em
con ta a di ver si da de de nos sos re cur sos, a ne ces si da -
de de o País cres cer. Esta mos em 82º lu gar no con su -
mo per ca pi ta, por re si dên cia, por mês, no Bra sil, com
ape nas 170 qui lo watt/hora. Pre ci sa mos con su mir
mais e me lhor. Isso tudo está numa nova agen da, que 
pre ci sa de um novo mo de lo, que leve em con ta es sas
ques tões to das.

Para en cer rar, são es sas as mi nhas pon de ra -
ções, até por que em ou tras opor tu ni da des po de mos
apro fun dar es sas ques tões.

O SR. PRESIDENTE (Antô nio Cam bra ia) –
Obri ga do, Pro fes sor Ildo.

Nada mais ha ven do a tra tar, agra de ço a pre sen -
ça de to dos, es pe ci al men te dos nos sos ex po si to res. 

Está en cer ra da a pre sen te re u nião. 

(Le van ta-se a re u nião às 15h04min.)
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Ca bral – Car los Be zer ra – Car los Pa tro cí nio – Car los
Wil son – Ca sil do Mal da ner – Edi son Lo bão – Edu ar do 
Si que i ra Cam pos – Edu ar do Su plicy – Emí lia Fer nan -
des – Fer nan do Be zer ra – Fran ce li no Pe re i ra – Fre i tas 
Neto – Ge ral do Althoff – Ge ral do Cân di do – Ge ral do
Melo – Ger son Ca ma ta – Gil ber to Mes tri nho – Gil vam 
Bor ges – He lo í sa He le na – Hugo Na po leão – Iris Re -
zen de – Jef fer son Pe res – Jo nas Pi nhe i ro – Jor ge
Bor nha u sen – José Agri pi no – José Alen car – José
Co e lho – José Edu ar do Du tra – José Fo ga ça – Ju vên -
cio da Fon se ca – La u ro Cam pos – Le o mar Qu in ta ni -
lha – Lind berg Cury – Lú cio Alcân ta ra – Lú dio Co e lho
– Luiz Ota vio – Luiz Pon tes – Ma gui to Vi le la – Ma ria
do Car mo Alves – Ma ri na Sil va – Mar lu ce Pin to – Ma -
u ro Mi ran da – Mo re i ra Men des – Mo za ril do Ca val can -
ti – Na bor Jú ni or – Ney Su as su na – Nilo Te i xe i ra Cam -
pos – Osmar Dias – Pa u lo Har tung – Pa u lo Sou to –
Pe dro Piva – Pe dro Si mon – Pe dro Ubi ra ja ra – Re nan
Ca lhe i ros – Ri car do San tos – Ro ber to Fre i re – Ro ber -
to Re quião – Ro ber to Sa tur ni no – Ro me ro Jucá – Ro -
meu Tuma – Ro nal do Cu nha Lima – Se bas tião Ro cha 
– Te o tô nio Vi le la Fi lho – Tião Vi a na – Val mir Ama ral –
Wel ling ton Ro ber to.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – A lis ta de pre sen ça acu sa o com pa re ci men to
de 74 Srs. Se na do res. Ha ven do nú me ro re gi men tal,
de cla ro aber ta a ses são.

Sob a pro te ção de Deus, ini ci a mos os nos sos
tra ba lhos.

O Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za -
ril do Ca val can ti, pro ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

AVISOS

DE MINISTROS DE ESTADO

Nº 74/2001, de 27 de ju lho úl ti mo, do Mi nis tro de 
Esta do das Co mu ni ca ções, en ca mi nhan do as in for -
ma ções em res pos ta ao Re que ri men to nº 263, de
2001, do Se na dor Car los Be zer ra

Nº 204/2001, de 11 de ju lho úl ti mo, do Mi nis tro
de Esta do da Pre vi dên cia e Assis tên cia So ci al, en ca -
mi nhan do as in for ma ções em res pos ta ao Re que ri -
men to nº 98, de 2001, do Se na dor Ro me ro Jucá. 

Nº 226/2001, de 26 de ju lho úl ti mo, do Mi nis tro
de Esta do da Pre vi dên cia e Assis tên cia So ci al, en ca -
mi nhan do as in for ma ções em res pos ta ao Re que ri -
men to nº 24, de 2001, do Se na dor Antô nio Car los Ma -
ga lhães. 

Nº 251/2001, de 3 de ju lho úl ti mo, do Mi nis tro de 
Esta do da Fa zen da, en ca mi nhan do as in for ma ções
em res pos ta ao Re que ri men to nº 149, de 2001, do
Se na dor Edu ar do Su plicy. 

Nº 271/2001, de 13 de ju lho úl ti mo, do Mi nis tro
de Esta do da Fa zen da, en ca mi nhan do as in for ma -
ções em res pos ta ao Re que ri men to nº 275, de 2001,
do Se na dor Fre i tas Neto. Ao Arqui vo

Nº 274/2001, de 13 de ju lho úl ti mo, do Mi nis tro
de Esta do da Fa zen da, en ca mi nhan do as in for ma -
ções em res pos ta ao Re que ri men to nº 110, de 2001,
do Se na dor Ma u ro Mi ran da. 

Nº 690/2001, de 6 de ju lho úl ti mo, do Mi nis tro de 
Esta do da Jus ti ça, en ca mi nhan do as in for ma ções em 
res pos ta ao Re que ri men to nº 222, de 2001, do Se na -
dor Edu ar do Su plicy. 

As in for ma ções fo ram en ca mi nha das,
em có pia. Aos Re que ren tes.

Os Re que ri men tos vão ao Arqui vo.



AVISO 

DO PRESIDENTE DO
 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Nº 2.666/2001, de 20 de ju nho úl ti mo, en ca mi -
nhan do có pia da De ci são nº 372/2001 – TCU (Ple ná -
rio), bem como dos res pec ti vos Re la tó ri os e Voto que
a fun da men tam, re fe ren te a au di to ria re a li za da no
Ban co Cen tral do Bra sil e na Se cre ta ria do Te sou ro
Na ci o nal (TC 003.998/2000-9), em res pos ta ao Re -
que ri men to nº 117, de 2000, da Se na do ra He lo í sa
He le na. 

As in for ma ções fo ram en ca mi nha das,
em có pia, à Re que ren te.

Os Re que ri men to vai ao Arqui vo.

PARECERES

PARECER Nº 724, DE 2001

Da Co mis são de Assun tos Eco nô -
mi cos, so bre a Men sa gem nº 165, de
2001, que en ca mi nha ao Se na do Fe de ral
a pro gra ma ção mo ne tá ria re la ti va ao ter -
ce i ro tri mes tre de 2001.

Re la tor: Se na dor Bel lo Par ga

I – Re la tó rio

Em aten di men to ao dis pos to no § 1º do art. 6º da 
Lei nº 9.069, de 29 de ju nho de 1995, que ”Dis põe so -
bre o Pla no Real, o Sis te ma Mo ne tá rio Na ci o nal, es -
ta be le ce as re gras e con di ções de emis são do Real e
os cri té ri os para con ver são das obri ga ções para o
Real, e dá ou tras pro vi dên ci as”, e por in ter mé dio da
Men sa gem nº 165, de 2001, (Men sa gem nº 719, de 4
de ju lho de 2001, na ori gem), o Pre si den te da Re pú -
bli ca en ca mi nha ao Se na do Fe de ral a pro gra ma ção
mo ne tá ria re la ti va ao ter ce i ro tri mes tre de 2001.

2. Os seis pa rá gra fos do art. 6º da Lei nº 9.069,
de 1995, fi xam nor mas a se rem ob ser va das quan do
da tra mi ta ção da ma té ria no Con gres so Na ci o nal. O §
1º pre vê que a pro gra ma ção mo ne tá ria, uma vez
apro va da pelo Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal, deve
ser en ca mi nha da à Co mis são de Assun tos Eco nô mi -
cos do Se na do Fe de ral. O § 2º atri bui ao Con gres so
Na ci o nal o po der de, com base em pa re cer da que la
Co mis são, re je i tar a pro gra ma ção mo ne tá ria por
meio de de cre to le gis la ti vo, no pra zo de dez dias a
con tar de seu re ce bi men to. O § 3º es pe ci fi ca que o
de cre to le gis la ti vo de ve rá res trin gir-se à apro va ção
ou re je i ção in to tum da ma té ria, ve da da a in tro du ção
de qual quer al te ra ção. O § 4º es ta be le ce que, de cor ri -

do o pra zo pre vis to no § 2º sem apre ci a ção da ma té ria 
pelo Ple ná rio do Con gres so Na ci o nal, a pro gra ma ção 
mo ne tá ria será con si de ra da apro va da. O § 5º de ter -
mi na que, ha ven do re je i ção da pro gra ma ção mo ne tá -
ria, nova

pro gra ma ção deve ser en ca mi nha da ao Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos do art. 6º da Lei nº 9.069, 
de 1995, no pra zo de dez dias a con tar da data da re -
je i ção. O § 6º pre vê que, caso o Con gres so Na ci o nal
não apro ve a pro gra ma ção mo ne tá ria até o fi nal do
pri me i ro mês do tri mes tre a que se des ti na, o Ban co
Cen tral do Bra sil fica au to ri za do a exe cu tá-la até sua
apro va ção.

3. A Men sa gem, cujo pro ces sa do con tém 23
(vin te e três) fo lhas, com põe-se de:

a) Avi so nº 243/MF, de 2 de ju lho de 2001, do Mi -
nis tro de Esta do da Fa zen da, que en ca mi nha a pro -
gra ma ção mo ne tá ria, após sua apro va ção pelo Con -
se lho Mo ne tá rio Na ci o nal, ao Mi nis tro de Esta do Che -
fe da Casa Ci vil da Pre si dên cia da Re pú bli ca, à fo lha
2;

b) do cu men to Pro gra ma ção Mo ne tá ria 2001: ju -
nho — 2001, de res pon sa bi li da de do Ban co Cen tral
do Bra sil, que es pe ci fi ca a pro gra ma ção mo ne tá ria
para o ter ce i ro tri mes tre de 2001, às fo lhas 3 a 21;

c) Avi so nº 784 — C. Ci vil, de 4 de ju lho de 2001,
do Che fe da Casa Ci vil da Pre si dên cia da Re pú bli ca,
que en ca mi nha a Men sa gem à Pri me i ra Se cre ta ria do 
Se na do Fe de ral, à fo lha 22;

d) de cla ra ção do re ce bi men to da Men sa gem
pela Pre si dên cia do Se na do Fe de ral em 10 de agos to
de 2001, à fo lha 23.

4. O do cu men to Pro gra ma ção Mo ne tá ria 2001:
ju nho – 2001, por sua vez, com pre en de os se guin tes
tó pi cos:

a) A eco no mia no se gun do tri mes tre de 2001,
que exa mi na a evo lu ção de da dos do País re la ti vos ao 
pro du to in ter no bru to, à pro du ção in dus tri al, ao fa tu ra -
men to real do co mér cio, aos ín di ces de pre ços (IPCA
— Índi ce Na ci o nal de Pre ços ao Con su mi dor Amplo,
IPC-FIPE — Índi ce de Pre ços ao Con su mi dor ela bo -
ra do pela Fun da ção Insti tu to de Pes qui sas Eco nô mi -
cas da Uni ver si da de de São Pa u lo, e IGP-DI — Índi ce
Ge ral de Pre ços Dis po ni bi li da de Inter na, ela bo ra do
pela Fun da ção Ge tú lio Var gas), à taxa de de sem pre -
go, ao re sul ta do pri má rio do Go ver no Fe de ral, à dí vi -
da lí qui da e às ne ces si da des de fi nan ci a men to do se -
tor pú bli co, ao sal do de tran sa ções cor ren tes, ao sal -
do da ba lan ça co mer ci al, aos in ves ti men tos es tran ge -
i ros di re tos e às re ser vas in ter na ci o na is; os da dos re -
fe ren tes ao Pro du to Inter no Pú bli co apre sen tam-se



em base tri mes tral e co brem o pe río do de ja ne i ro de
1998 a abril de 2001; os re la ti vos aos ín di ces de

pre ços dis tri bu em-se em ter mos qua dri mes tra -
is, co brin do o pe río do de ja ne i ro de 1998 a maio de
2001; os cor res pon den tes à ba lan ça co mer ci al apre -
sen tam-se, tam bém, em ter mos qua dri mes tra is, res -
trin gin do-se, po rém, ao pe río do de ja ne i ro de 1999 a 
maio de 2001; os de ma is da dos es tão em base tri -
mes tral e re fe rem-se ao pe río do de ja ne i ro de 1999
a abril de 2001;

b) Po lí ti ca Mo ne tá ria no pri me i ro tri mes tre de
2001, que se re por ta à evo lu ção dos me i os de pa ga -
men to, nos con ce i tos Ml e M4, e da base mo ne tá ria, 
res tri ta e am pli a da, no pri me i ro tri mes tre de 2001,
em ter mos de com pa ra ções pre vis to/re a li za do;

c) Po lí ti ca Mo ne tá ria no bi mes tre abril-maio de
2001, nos mes mos mol des do tex to a que se re fe re
a alí nea an te ri or;

d) Pers pec ti vas para o ter ce i ro tri mes tre e para 
o ano 2001, que ana li sa o com por ta men to pro vá vel
da de man da agre ga da em ter mos de con su mo e in -
ves ti men to, das ta xas de ju ros, da cri se ener gé ti ca,
do re sul ta do pri má rio do se tor pú bli co, da re la ção dí -
vi da/PIB, do ba lan ço de pa ga men tos e da va ri a ção
dos ín di ces de pre ços;

e) Me tas in di ca ti vas da evo lu ção dos agre ga -
dos mo ne tá ri os para o ter ce i ro tri mes tre e para o
ano 2001, for mu la das em con sis tên cia com o re gi -
me de me tas para a in fla ção, con si de ran do-se, ain -
da, o com por ta men to pro vá vel de ou tros in di ca do -
res, como ren da na ci o nal, ope ra ções de cré di to e ta -
xas de ju ros.

II – Aná li se

5. O do cu men to Pro gra ma ção Mo ne tá ria
2001: ju nho — 2001 apre sen ta as me tas in di ca ti vas
da evo lu ção dos prin ci pa is agre ga dos mo ne tá ri os
para o ter ce i ro tri mes tre de 2001 e tra ça um re su mo
da evo lu ção dos prin ci pa is in di ca do res ma cro e co -
nô mi cos bra si le i ros no pe río do de ja ne i ro de 1999 a
abril de 2001. Espe ci fi ca, ain da, a po lí ti ca mo ne tá -
ria para o ter ce i ro tri mes tre de 2001, te cen do pre vi -
sões para tri mes tre e para o res tan te do ano. Dele
cons tam, às fo lhas 16 e 18 do pro ces sa do, res pec ti -
va men te, o Qu a dro 3, Pro gra ma ção mo ne tá ria para 
2001, e o Qu a dro 4, Evo lu ção dos agre ga dos mo ne -
tá ri os, trans cri tos a se guir, que de ta lham a pro gra -
ma ção dos prin ci pa is agre ga dos mo ne tá ri os para o
ter ce i ro tri mes tre de 2001.

6. Se gun do o Qu a dro 3, a va ri a ção em 12 (doze) 
me ses da mé dia dos sal dos diá ri os dos me i os de pa -
ga men tos, no con ce i to mais sim ples, Ml (que cor res -
pon de ao so ma tó rio do pa pel mo e da em po der do pú -
bli co com os de pó si tos à vis ta do pú bli co nos ban cos
co mer ci a is), foi es ti ma da em 17,8% (de zes se te in te i -
ros e oito dé ci mos por cen to) re la ti va men te ao ter ce i -
ro tri mes tre de 2001, e em 10,9% (dez in te i ros e nove
dé ci mos por cen to) re la ti va men te a todo o ano de
2001. O mon tan te do re fe ri do agre ga do mo ne tá rio de -
ve rá si tu ar-se en tre 63,0 e 74,0 bi lhões de re a is em
se tem bro, úl ti mo mês do ter ce i ro tri mes tre, e en tre
71,8 e 84,3 bi lhões de re a is em de zem bro, úl ti mo mês 
do ano. Re la ti va men te ao con ce i to mais am plo de me -
i os de pa ga men to, M4 (que in clui, além do pró prio Ml,
as apli ca ções do se tor pri va do em fun dos fi nan ce i ros, 
os tí tu los, tan to pú bli cos quan to pri va dos, em po der
do mer ca do, e os de pó si tos de pou pan ça), es ti ma-se
uma va ri a ção de 15,3% (quin ze in te i ros e três dé ci -
mos por cen to) em ter mos anu a is, no ter ce i ro tri mes -
tre, e de 14,1% (qua tor ze in te i ros e um dé ci mo por
cen to) no ano, com os va lo res si tu an do-se en tre



650,1 e 763,1 bi lhões de re a is em se tem bro e en tre
672,4 e 789,3 bi lhões de re a is em de zem bro.

7. As es ti ma ti vas re fe ren tes à base mo ne tá ria
res tri ta (que cor res pon de à soma do pa pel mo e da
emi ti do com as re ser vas ban cá ri as) in di cam uma ex -
pan são em 12 (doze) me ses de 18,4% (de zo i to in te i -
ros e qua tro dé ci mos por cen to) no ter ce i ro tri mes tre,
com os va lo res si tu an do-se en tre 41,4 e 48,6 bi lhões
de re a is, e de 11,4% (onze in te i ros e qua tro dé ci mos
por cen to) no ano, com os va lo res si tu an do-se en tre
47,4 e 55,7 bi lhões de re a is. Re la ti va men te à base
mo ne tá ria am pli a da (que in clui, além da base mo ne -
tá ria res tri ta, os de pó si tos com pul só ri os, em es pé cie,
do sis te ma fi nan ce i ro no Ban co Cen tral e os tí tu los
pú bli cos fe de ra is), a va ri a ção em 12 (doze) me ses
pre vis ta é de 23,1% (vin te e três in te i ros e um dé ci mo
por cen to) no ter ce i ro tri mes tre, com va lo res en tre
590,2 e 692,8 bi lhões de re a is, e de 22,3% (vin te e
dois in te i ros e três dé ci mos por cen to) no ano, com
va lo res en tre 606,2 e 711,6 bi lhões de re a is.

8. Apre sen ta, ain da, es pe ci al in te res se para a
aná li se o Qu a dro 5, Mul ti pli ca dor mo ne tá rio, cons tan -
te da fo lha 19 do pro ces sa do, que se trans cre ve em
se gui da:

9. Ve ri fi ca-se, do Qu a dro 5, que o mul ti pli ca dor
da base mo ne tá ria res tri ta não de ve rá apre sen tar ten -
dên cia pro nun ci a da de va ri a ção, em qual quer sen ti -
do, ao lon go do ano de 2001. O tex to es cla re ce que a
re du ção do mul ti pli ca dor da base mo ne tá ria am pli a -
da, pro je ta da para o ano de 2001, da or dem de 6,7%
(seis in te i ros e sete dé ci mos por cen to),

 “... de cor re do fato de que as emis sões mo bi liá -
ri as re sul tan tes do pro ces so de sa ne a men to de ins ti -
tu i ções fi nan ce i ras fe de ra is im pli cam im pac to ex pan -
si o nis ta di re to so bre a base am pli a da, en quan to os
efe i tos so bre os me i os de pa ga men to am plos ten dem

a ser amor te ci dos pela pers pec ti va de ar re fe ci men to
da ala van ca gem de ope ra ções de cré di to”.

10. As in for ma ções cons tan tes do do cu men to
Pro gra ma ção Mo ne tá ria 2001 – ju nho 2001 per mi tem
con clu ir pela ade qua ção dos ter mos da pro gra ma ção
mo ne tá ria para o ter ce i ro tri mes tre de 2001, que guar -
dam in te i ra com pa ti bi li da de com os ob je ti vos go ver na -
men ta is de con ten ção da in fla ção e de de sen vol vi men to 
eco nô mi co, o que re co men da sua apro va ção.

III – Voto

11. Ten do em vis ta o ex pos to, ma ni fes to-me fa -
vo ra vel men te à apro va ção da pro gra ma ção mo ne tá -
ria re la ti va ao ter ce i ro tri mes tre de 2001

com base no se guin te:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 213, DE 2001

Apro va a Pro gra ma ção Mo ne tá ria
re la ti va ao ter ce i ro tri mes tre de 2001.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va da a Pro gra ma ção Mo ne tá ria

re la ti va ao ter ce i ro tri mes tre de 2001, nos ter mos da
Men sa gem Pre si den ci al nº 165, de 2001.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

Sala das Co mis sões, 7 de agos to de 2001. – Lú -
cio Alcân ta ra, Pre si den te – Bel lo Par ga, Re la tor –
Arlin do Por to – Jo nas Pi nhe i ro – Ge ral do Althoff –
Pa u lo Sou to – Ca sil do Mal da ner – Ber nar do Ca -
bral –  Pe dro Piva – José Agri pi no – Ro me ro Jucá
– Pa u lo Har tung – Ro ber to Sa tur ni no – – Lú dio
Co e lho.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 9.069, DE 29 DE JUNHO DE 1995

Dis põe so bre o Pla no Real, o Sis te -
ma Mo ne tá rio Na ci o nal, es ta be le ce as re -
gras e con di ções de emis são do Real e
os cri té ri os para

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

CAPÍTULO II
Da Au to ri da de Mo ne tá ria

..........................................................................
Art. 6º O Pre si den te do Ban co Cen tral do Bra sil

sub me te rá ao Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal, no iní cio 
de cada tri mes tre, pro gra ma ção mo ne tá ria para o tri -
mes tre, da qual cons ta rão, no mí ni mo:



I – es ti ma ti vas das fa i xas de va ri a ção dos prin ci -
pa is agre ga dos mo ne tá ri os com pa tí ve is com o ob je ti -
vo de as se gu rar a es ta bi li da de da mo e da; e

II – aná li se da evo lu ção da eco no mia na ci o nal
pre vis ta para o tri mes tre, e jus ti fi ca ti va da pro gra ma -
ção mo ne tá ria.

§ 1º Após apro va ção do Con se lho Mo ne tá rio
Na ci o nal, a pro gra ma ção mo ne tá ria será en ca mi -
nha da à Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos do Se -
na do Fe de ral.

§ 2º O Con gres so Na ci o nal po de rá, com base
em pa re cer da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos
do Se na do Fe de ral, re je i tar a pro gra ma ção mo ne tá -
ria a que se re fe re o ca put des te ar ti go, me di an te
de cre to le gis la ti vo, no pra zo de dez dias a con tar do
seu re ce bi men to.

§ 3º O De cre to Le gis la ti vo re fe ri do no pa rá gra -
fo an te ri or li mi tar-se-á à apro va ção ou re je i ção in to -
tum da pro gra ma ção mo ne tá ria, ve da da a in tro du -
ção de qual quer al te ra ção.

§ 4º De cor ri do o pra zo a que se re fe re o § 2º
des te ar ti go, sem apre ci a ção da ma té ria pelo Ple ná -
rio do Con gres so Na ci o nal, a pro gra ma ção mo ne tá -
ria será con si de ra da apro va da.

§ 5º Re je i ta da a pro gra ma ção mo ne tá ria, nova
pro gra ma ção de ve rá ser en ca mi nha da, nos ter mos
des te ar ti go, no pra zo de dez dias, a con tar da data
de re je i ção.

§ 6º Caso o Con gres so Na ci o nal não apro ve a
pro gra ma ção mo ne tá ria até o fi nal do pri me i ro mês
do tri mes tre a que se des ti na, fica o Ban co Cen tral
do Bra sil au to ri za do a exe cu tá-la até sua apro va ção.

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

PARECER Nº 725, DE 2001

Da Co mis são de Assun tos Eco nô -
mi cos, so bre a Men sa gem nº 160, de
2001, (nº 709/2001, na ori gem),  que sub -
me te à apre ci a ção do Se na do Fe de ral o
nome do Se nhor Ben ja mim Zymler para
exer cer o car go de Mi nis tro do Tri bu nal
de Con tas da União.

A Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, em vo ta -
ção se cre ta re a li za da em  7 de agos to de 2001, apre -
ci an do o re la tó rio apre sen ta do pelo Se nhor Se na dor
José Agri pi no so bre a Men sa gem nº 160, de 2001,
opi na pela apro va ção da in di ca ção do Se nhor Ben ja -
mim Zymler, para exer cer o car go de Mi nis tro do Tri -

bu nal de Con tas da União, por 15 vo tos fa vo rá ve is,
ne nhum con trá rio(s) e uma re je i ção.

Sala das Co mis sões 7 de agos to de 2001. – Lú cio 
al cân ta ra  Pre si den te – José Fo ga ça, Re la tor – Ber -
nar do Ca bral – Pa u lo Har tung – Ro me ro Jucá – Edu -
ar do Su plicy – Pa u lo Por to – He lo i sa He le na – Jor ge
Bor nha u sen – Bel lo Par ga – Ro ber to Sa tur ni no –   
Fre i tas Neto – Jo nas Pi nhe i ro – Lú dio Co e lho.   

Re la tor: Se na dor José Agri pi no Maia

I – Re la tó rio

O Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca en ca mi -
nhou, em 3 de ju lho do cor ren te ano, men sa gem ao
Se na do Fe de ral sub me ten do para apre ci a ção des ta
Casa a in di ca ção do Sr. Ben ja min Zymler para com -
por o Tri bu nal de Con tas da União, no car go de Mi nis -
tro, con for me o dis pos to na alí nea b, in ci so III, art. 52,
com bi na do com o in ci so I, § 2º, art. 73, da Cons ti tu i -
ção Fe de ral.

Ini ci al men te, devo des ta car que mu i to me hon ra
re la tar a in di ca ção do Sr. Ben ja min Zymler para o car -
go de Mi nis tro do Egré gio Tri bu nal de Con tas da
União (TCU), vis to que esta é uma das ins ti tu i ço es
fun da men ta is para o con tro le da ad mi nis tra ção pú bli -
ca, ze lan do pela le ga li da de e le gi ti mi da de das ações
que en vol vam re cur sos pú bli cos.

Ade ma is, a pre sen te in di ca ção re ves te-se de
uma pe cu li a ri da de que ser ve para abri lhan tar ain da
mais a opor tu ni da de que me é con ce di da no exer cí cio 
des ta re la to ria: o Sr. Ben ja min Zymler tor nar-se-á Mi -
nis tro após as cen der pro fis si o nal men te no TCU sem -
pre me di an te con cur so pú bli co. Pri me i ro, foi apro va -
do, em 1992, para o car go de Ana lis ta de Fi nan ças e
Con tro le Exter no, sen do que em 1997, foi apro va do
para o car go de Mi nis tro-Substituto da que la Cor te.
Por tan to, ca ros Se nho res Se na do res, es ta mos hoje
sa ba ti nan do um ser vi dor pú bli co exem plar que sem -
pre pro gre diu com base em seu mé ri to.

A ocu pa ção do car go de Mi nis tro do Tri bu nal de
Con tas da União pres su põe o pre en chi men to de de -
ter mi na dos re qui si tos bá si cos, qua is se jam: pro fun do
co nhe ci men to a res pe i to de as sun tos eco nô mi cos, ju -
rí di cos e de ad mi nis tra ção pú bli ca, as sim como re pu -
ta ção ili ba da.

No que diz res pe i to ao pri me i ro que si to, a aná li se
do cur rí cu lo do Sr. Ben ja min Zymler des cre ve cla ra men -
te o seu pre en chi men to. For ma do em Enge nha ria Elé -
tri ca pelo Insti tu to Mi li tar de Enge nha ria — IME, em
1978, gra du ou-se em Di re i to pela Uni ver si da de de Bra -
sí lia, em 1996. Em se gui da, tor nou-se Mes tre em Di re i to 
e Esta do pela mes ma Uni ver si da de de Bra sí lia.



Como Au di tor e Mi nis tro-Substituto do TCU,
apro fun dou-se no jul ga men to de pro ces sos de pres -
ta ção de con tas e de fis ca li za ção fi nan ce i ra dos di -
nhe i ros pú bli cos. Como Ana lis ta de Fi nan ças e Con -
tro le Exter no do TCU, por sua vez, es pe ci a li zou-se
em au di to ria e aná li se de pres ta ção de con tas no Se -
tor Pú bli co. A sua ex pe riên cia como Enge nhe i ro Ele -
tri cis ta, por 15 anos, pos si bi li tou-lhe apro fun dar-se
em es tu dos de Pla ne ja men to e Aná li se de Sis te mas
Elé tri cos, com ên fa se em as pec tos téc ni cos e eco nô -
mi cos de Sis te mas de Trans mis são, sen do co or de na -
dor de di ver sas equi pes de en ge nhe i ros e ten do ge -
ren ci a do pro je tos e con tra tos.

Por ou tro lado, o Sr. Ben ja min Zymler man tém-se
per ma nen te men te atu a li za do quan to ao “Esta do da
Arte” da Ciên cia Ju rí di ca, exer cen do di ver sas fun ções
de ma gis té rio. Des tar te, é Pro fes sor de Di re i to Admi nis -
tra ti vo do “Pro gra ma de Di re i to em Mó du los” do Su pe ri -
or Tri bu nal de Jus ti ça — STJ; Pro fes sor de Di re i to Admi -
nis tra ti vo e Cons ti tu ci o nal no Insti tu to dos Ma gis tra dos
do Dis tri to Fe de ral — IMAG/DF;

Pro fes sor de Di re i to Cons ti tu ci o nal I no Insti tu to de 
Edu ca ção Su pe ri or de Bra sí lia — IESB; Pro fes sor de
Di re i to Admi nis tra ti vo e Cons ti tu ci o nal na Esco la da Ma -
gis tra tu ra do Dis tri to Fe de ral e Ter ri tó ri os; Pro fes sor de
Di re i to Admi nis tra ti vo na Esco la Su pe ri or de Advo ca cia
— OAB/DF, en tre ou tras ati vi da des de ma gis té rio.

No exer cí cio de suas atri bu i ções, tem-se des ta -
ca do como um es tu di o so so bre o pa pel do con tro le
ex ter no, pro fe rin do di ver sas pa les tras, den tre as qua -
is se des ta ca ram:

a) “A Atu a ção do TCU no Con tro le das Obras
Pú bli cas“ no Se mi ná rio ”Res pon sa bi li da des do Exer -
cí cio Pro fis si o nal e seus des do bra men tos", pro mo vi -
do pelo CONFEA e pelo CREA/SE; e

b) “Con tro le Exter no no Con tex to da Re for ma
da Esta do”.

Des ta que-se, tam bém, que tem pu bli ca do di ver -
sos ar ti gos em re vis tas es pe ci a li za das, prin ci pal men -
te no que diz res pe i to a ques tões cons ti tu ci o na is e ad -
mi nis tra ti vas.

Cabe aqui tam bém des ta car que, en tre os di ver -
sos pro ces sos que re la tou como Mi nis tro-Substituto,
o Sr. Ben ja min Zymler ca rac te ri zou-se pela qua li da de
de seu tra ba lho, bem como pela re le vân cia de suas
re co men da ções nas áre as so ci a is. Res sal te-se como
exem plo de tal con du ta o pro ces so nº
TC-012.374/2000-3, Re la tó rio de Au di to ria Ope ra ci o -
nal re a li za da na Se cre ta ria de Edu ca ção a Dis tân cia
– SEED/MEC, onde de ve mos des ta car al gu mas de
suas re co men da ções fe i tas as au to ri da des do Mi nis -

té rio da Edu ca ção ex tre ma men te re le van tes para a
me lho ria da es tru tu ra edu ca ci o nal em nos so País:

  a) que seja pro mo vi da a di vul ga ção de soft wa -
res re co men da dos, que de vem ser vir como re fe rên -
cia e ins tru men to para atu a li za ção dos pro fes so res, e
ações jun to às Se cre ta ri as de Edu ca ção para as fu tu -
ras aqui si ções;

  b) que seja for ne ci da às es co las, em con jun to
com os Esta dos, Dis tri to Fe de ral e Mu ni cí pi os, equi -
pa men tos em quan ti da de su fi ci en te para aten der
uma tur ma in te i ra;

  c) que seja fo men ta da po lí ti ca de in cen ti vo aos
Nú cle os de Tec no lo gia Edu ca ci o nal para ca pa ci ta ção 
de ma i or nú me ro de pro fes so res, de for ma a re du zir o
tem po oci o so dos nú cle os;

  d) que seja pro mo vi da a me lho ria na ca pa ci ta ção 
dos pro fes so res, es ti mu lan do as Se cre ta ri as Esta du a is
de Edu ca ção a de sen vol ve rem acom pa nha men to dos
cur sos re a li za dos por cada pro fes sor, a fim de im ple -
men tar tre i na men tos mais di re ci o na dos, in clu si ve vol ta -
dos para as áre as de re des e su por te.

  No que diz res pe i to ao se gun do que si to, qual
seja a re pu ta ção ili ba da, de ve-se res sal tar que o Sr.
Ben ja min Zymler não pos sui ne nhu ma res tri ção que
de sa bo ne qua is quer de suas ações nas di ver sas fun -
ções que de sem pe nhou. De fato, to das as re fe rên ci as 
apon tam no sen ti do de um ser vi dor pú bli co ze lo so de
suas atri bu i ções e cons ci en te da im por tân cia da res -
pon sa bi li da de éti ca na ad mi nis tra ção pú bli ca.

  É o re la tó rio.

  II – Voto

  A aná li se da for ma ção aca dê mi ca e pro fis si o -
nal do Sr. Ben ja min Zymler obe de ce aos re qui si tos
ne ces sá ri os para o ocu pa ção do car go de Mi nis tro do
Tri bu nal de Con tas da União, para o qual foi in di ca do
pelo Pre si den te da Re pú bli ca. Assim, re gis tra-se a re -
pu ta ção ili ba da, no tó rio co nhe ci men to ju rí di co, bem
como ex pe riên cia prá ti ca nas ques tões re la ci o na das
a Admi nis tra ção Pú bli ca.

  Des tar te, cum pri dos os trâ mi tes pro ces su a is
ne ces sá ri os, bem como as prá ti cas de na tu re za po lí ti -
ca e ju rí di ca, voto que o nome em apre ço está em
con di ção de ser apre ci a do por esta Co mis são.

   Sala das Co mis sões, 7 de agos to de 2001. –
Lú cio Alcân ta ra, Pre si den te – José Agri pi no, Re la -
tor – Ber nar do Ca bral – Arlin do Por to – Pa u lo Har -
tung – Jor ge Bor nha u sen – Ro me ro Jucá – Edu ar -
do Su plicy – Pa u lo Sou to – He lo í sa He le na – Bel lo
Par ga – Ro ber to Sa tur ni no – Ca sil do Mal da ner –
Fre i tas Neto – Jo nas Pi nhe i ro – Lú dio Co e lho.
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      TÍTULO IV
   Da Organização dos Poderes

   CAPÍTULO I
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   Art. 52. Com pe te pri va ti va men te ao Se na do
Fe de ral:
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   III – apro var pre vi a men te, por voto se cre to,
após ar güi ção pú bli ca, a es co lha de:

   a) Ma gis tra dos, nos ca sos es ta be le ci dos nes ta 
Cons ti tu i ção;

   b) Mi nis tros do Tri bu nal de Con tas da União in -
di ca dos pelo Pre si den te da Re pú bli ca;

   c) Go ver na dor de Ter ri tó rio;
   d) Pre si den te e di re to res do Ban co Cen tral;
   e) Pro cu ra dor-Geral da Re pú bli ca;
   f) ti tu la res de ou tros car gos que a lei de ter mi nar.
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  Seção IX
Da Fiscalização Contábil

 Financeira e Orçamentária
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  Art. 73. O Tri bu nal de Con tas da União, in te gra -
do por nove Mi nis tros, tem sede no Dis tri to Fe de ral,
qua dro pró prio de pes so al e ju ris di ção em todo o ter ri -
tó rio na ci o nal, exer cen do, no que cou ber, as atri bu i -
ções pre vis tas no art. 96.
  ..................................................................................

  § 2º Os Mi nis tros do Tri bu nal de Con tas da
União se rão es co lhi dos:

  I – um ter ço pelo Pre si den te da Re pú bli ca, com
apro va ção do Se na do Fe de ral, sen do dois al ter na da -
men te   den tre au di to res e mem bros do Mi nis té rio Pú -
bli co jun to ao Tri bu nal, in di ca dos em lis ta trí pli ce pelo   
Tri bu nal, se gun do os cri té ri os de an ti güi da de e me re -
ci men to;
....................................................................................
....................................................................................

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Do Expe di en te lido que vai à pu bli ca ção, cons ta 

pa re cer da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, que
con clui pela apre sen ta ção do Pro je to de De cre to Le -
gis la ti vo nº 213, de 2001, que apro va a Pro gra ma ção
Mo ne tá ria re la ti va ao ter ce i ro tri mes tre de 2001.

A ma té ria cons ta rá da pa u ta da ses são de li be ra -
ti va or di ná ria de ama nhã, nos ter mos do art. 353, pa -
rá gra fo úni co, do Re gi men to Inter no, quan do po de rão 
ser ofe re ci das emen das até o en cer ra men to da dis -
cus são.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca -
val can ti.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 408, DE 2001

Nos ter mos do dis pos to no Inci so I, do ar ti go
256, do Re gi men to Inter no do Se na do, re que i ro a re ti -
ra da, em ca rá ter de fi ni ti vo, do Pro je to de Lei do Se na -
do nº 127, de 2001, de mi nha au to ria, que “Tor na im -
pres cri tí ve is os cri mes dos qua is re sul tem da nos ao
Erá rio.”

Sala das Ses sões, 7 de agos to de 200l. – Arlin -
do Por to.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – O re que ri men to lido será in clu í do na Ordem do
Dia, opor tu na men te, nos ter mos do art. 256, §2º, in ci -
so II, alí nea “b”, do Re gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Encer rou-se no úl ti mo dia 29 de ju nho pas sa do
o pra zo para apre sen ta ção de emen das ao Pro je to de 
Re so lu ção nº 27, de 2001, de au to ria do Se na dor
Osmar Dias, que al te ra o Re gi men to Inter no do Se na -
do Fe de ral para de ter mi nar a dis po ni bi li za ção, pela
Inter net, de pro po si ções e pa re ce res.

Ao Pro je to não fo ram ofe re ci das emen das.
A ma té ria, ane xa da ao Pro je to de Re so lu ção nº

81/99, nos ter mos do Re que ri men to nº 472, de 1999,
vai às Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, 
e Di re to ra.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Esgo tou-se no dia 29 de ju nho úl ti mo, o pra zo
pre vis to no art. 91, § 3º, do Re gi men to Inter no, sem
que te nha sido in ter pos to re cur so no sen ti do da apre -
ci a ção, pelo Ple ná rio, das se guin tes ma té ri as:

– Pro je to de Lei do Se na do nº 623, de 1999, de
au to ria do Se na dor Luiz Este vão, que al te ra o De cre -
to-Lei nº 73, de 21 de no vem bro de 1996, que “dis põe
so bre o Sis te ma Na ci o nal de Se gu ros Pri va dos, re gu -
la as ope ra ções de se gu ros e res se gu ros e dá ou tras
pro vi dên ci as”;



– Pro je to de Lei do Se na do nº 217, de 2000, de
au to ria do Se na dor Arlin do Por to, que dá nova re da -
ção ao in ci so III do art. 4º e à alí nea “c” do in ci so II do
art. 8º da Lei nº 9.250, de 26 de de zem bro de 1995,
que “al te ra a le gis la ção do im pos to de ren da das pes -
so as fí si cas, e dá ou tras pro vi dên ci as”; e

– Pro je to de Lei do Se na do nº 26, de 2001, de
au to ria do Se na dor Mo re i ra Men des, que al te ra a Re -
la ção Des cri ti va das Ro do vi as do Pla no Na ci o nal de
Vi a ção, apro va do pela Lei nº 5.917, de 10 de se tem -
bro de 1973, para in clu são de novo tre cho.

Ten do sido apre ci a dos ter mi na ti va men te pe las
Co mis sões de Assun tos Eco nô mi cos e de Ser vi ços
de Infra-Estrutura, os Pro je tos de Lei do Se na do nºs
217, de 2000 e 26, de 2001, apro va dos, vão à Câ ma ra 
dos De pu ta dos; e o Pro je to de Lei do Se na do nº 623,
de 1999, re je i ta do, vai ao Arqui vo.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Os Srs. Se na do res que de se ja rem re que rer a
pa la vra para uma co mu ni ca ção ina diá vel, por fa vor,
po dem so li ci tá-la oral men te.

O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PMDB – MS)
– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – V. Exª tem a pa la vra, pela or dem.

O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PMDB – MS.
Pela or dem.) – Sr. Pre si den te, so li ci to mi nha ins cri ção 
para uma co mu ni ca ção ina diá vel, no mo men to opor -
tu no.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem. 

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – V. Exª tem a pa la vra, pela or dem.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. Pela or -
dem.) – Sr. Pre si den te, tam bém so li ci to mi nha ins cri -
ção para uma co mu ni ca ção ina diá vel, no mo men to
opor tu no.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP)
– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra, pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – V. Exª tem a pa la vra, pela or dem.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP.
Pela or dem) – Sr. Pre si den te, tam bém so li ci to mi nha
ins cri ção para uma co mu ni ca ção ina diá vel, no mo -
men to opor tu no.

O SR. CASILDO MALDANER  (PMDB – SC) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – V. Exª tem a pa la vra, pela or dem.

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC.
Pela or dem.) – Sr. Pre si den te, tam bém so li ci to mi nha
ins cri ção para uma co mu ni ca ção ina diá vel, no mo -
men to opor tu no.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Na pror ro ga ção da Hora do Expe di en te, V. Exªs
po de rão fa zer uso da pa la vra, por cin co mi nu tos, para
uma co mu ni ca ção ina diá vel, nos ter mos do art. 158, § 
2º, do Re gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Há ora do res ins cri tos. 

Con ce do a pa la vra ao pri me i ro ora dor ins cri to,
Se na dor Iris Re zen de, por ces são do Se na dor Ro nal -
do Cu nha Lima. 

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO. Pro nun cia
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ve nho hoje a esta
tri bu na para ten tar des per tar a aten ção do Go ver no
Fe de ral para ques tões com as qua is tem-se de fron ta -
do a so ci e da de bra si le i ra.

Sr. Pre si den te, a pri me i ra ques tão que tra go e
esta tri bu na, mu i to im por tan te para a nos sa eco no -
mia, in clu si ve sob o as pec to so ci al, diz res pe i to a pro -
du ção le i te i ra em nos so País, que já é bem an ti ga. Há
anos que a pro du ção de le i te no Bra sil tem ex pe ri -
men ta do mo men tos de su ces so e de frus tra ção. 

Sr. Pre si den te, a po pu la ção bra si le i ra tem cres -
ci do ex tra or di na ri a men te a uma taxa su pe ri or a 2% ao 
ano. Por tan to, te mos uma po pu la ção jo vem, onde mi -
lhões e mi lhões de cri an ças ain da de pen dem do le i te
como ali men to prin ci pal. Sa be mos que pro gra mas
são ins ti tu í dos por pre fe i tu ras, por go ver nos es ta du a -
is, e in clu si ve pelo Go ver no Fe de ral. No en tan to, o se -
tor en car re ga do da pro du ção de le i te não tem tido a
de vi da aten ção por par te do Po der Pú bli co. Qu an tas
ve zes já ob ser va mos pro du to res de le i te, de uma hora 
para ou tra, aca ba rem com os seus re ba nhos, de sa ti -
van do, as sim, a pro du ção le i te i ra por não jus ti fi ca rem
eco no mi ca men te a pro du ção? De re pen te, os pre ços
so bem. Com isso, os pro du to res bus cam no vas ma tri -
zes, apri mo ran do o seu re ba nho. Inves tem em equi -
pa men tos, em in fra-estrutura e, de re pen te, tudo cai
por ter ra. 

Sr. Pre si den te, vi ve mos exa ta men te um mo -
men to como esse, onde os pro du to res de le i te do
País pas sam pelo de ses pe ro, para não di zer frus tra -
ção.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ama nhã
os pro du to res de le i te fa rão uma ma ni fes ta ção nas
ruas da ca pi tal do meu Esta do e tam bém nas ro do vi -
as com o in tu i to de sen si bi li zar o Go ver no Fe de ral



para a di fí cil si tu a ção por que pas sa essa clas se pro -
du to ra nos úl ti mos dias.

Sr. Pre si den te, não faz mu i to tem po que os pro -
du to res de le i te en tre ga vam o seu pro du to a um pre ço 
em tor no de R$0,40 o li tro. E ago ra, para sur pre sa da
clas se, os pre ços es tão de sa ban do. Aí vem a gran de
in da ga ção: como, no mo men to de en tres sa fra, em
que os pro du to res gas tam mu i to mais para pro du zir
aqui lo que pro du zem nos pe río dos de sa fra, em que,
nor mal men te, o ani mal é tra ta do com a pas ta gem na -
tu ral? Na en tres sa fra, o pro du tor tem que adi ci o nar
uma ali men ta ção es pe ci al a fim de que a vaca con ti -
nue a pro du zir pelo me nos aqui lo que pro du zia há al -
guns me ses. 

O pre ço de pro du ção qua se que do bra nes sa
fase. E, para sur pre sa dos pro du to res, os pre ços es -
tão de sa ban do. Foi por que au men tou a pro du ção?
Não. Por que, en tão? A ale ga ção dos ma i o res com -
pra do res, das ma i o res in dús tri as, é a cri se ener gé ti ca
vi vi da pelo País. Enten do que essa ques tão, que con -
si de ro gra ve, se deve, so bre tu do, a uma po lí ti ca do le i -
te que tran qüi li ze os pro du to res e os in cen ti vem a in -
ves tir. 

A pro du ção de le i te au men tou mu i to nos úl ti mos
anos. Os go ver nos fe de ral, es ta du a is e mu ni ci pa is
ape la ram às clas ses pro du to ras para que au men tas -
sem a pro du ção. Eles in ves ti ram na me lho ria ge né ti ca 
do re ba nho e em equi pa men tos para o res fri a men to
do le i te; es tão aten den do à exi gên cia do Mi nis té rio da
Agri cul tu ra para que, a par tir de 2002, todo o le i te a
ser dis tri bu í do te nha que pas sar pelo pro ces so de
res fri a men to e ser trans por ta do a gra nel. Esse pro -
ces so re pre sen ta rá in ves ti men tos de mi lhões.

O nos so re ba nho ex pe ri men tou, ge ne ti ca men -
te, uma me lho ra sen sí vel. Mas, de re pen te, os pro du -
to res ide a lis tas, os cons tru to res anô ni mos des ta Na -
ção sen tem-se frus tra dos. 

Então, ve nho a esta tri bu na para fa zer coro ao
cla mor dos pro du to res de le i te do Bra sil. E falo com
au to ri da de e em nome des ses pro du to res, por que
Go iás, hoje, é o ma i or pro du tor do Cen tro-Oeste bra -
si le i ro e o se gun do pro du tor na ci o nal de le i te. Eu não
po de ria aqui, na con di ção de um dos re pre sen tan tes
do meu Esta do, as sis tir pas si va men te ao es ma ga -
men to de um dos mais im por tan tes se to res da nos sa
eco no mia.

Sr. Pre si den te, há mo men tos em que che go a
acre di tar que essa va ri a ção es can da lo sa de pre ço se
deve, so bre tu do, à in ter fe rên cia das mul ti na ci o na is
nes sa área da nos sa eco no mia, por que, ao se re du zir 
a pro du ção in ter na, elas te rão fa ci li da de de bus car,
em qual quer par te do mun do, o le i te sub si di a do pe los

pa í ses da Eu ro pa e de ou tras par tes do glo bo ter res -
tre. Não po de mos ace i tar que os nos sos pro du to res,
que em pre gam mi lhões de tra ba lha do res ru ra is, fi -
quem à mer cê de in te res ses eco nô mi cos de de ter mi -
na dos se to res, so bre tu do de mul ti na ci o na is. Não po -
de mos ace i tar! E é o Go ver no Fe de ral que deve in ter -
fe rir com toda a sua for ça e com ve e mên cia para que
esse se tor não seja es ma ga do. 

É mu i to fá cil, Sr. Pre si den te: en tra uma em pre sa
po de ro sa no se tor e, num de ter mi na do mo men to, in -
cen ti va a pro du ção. De re pen te, para que os pe que -
nos se jam ba ni dos, há uma me lho ra dos pre ços para
que as pe que nas in dús tri as não te nham con di ções de 
acom pa nhar. Ela sai. E, de po is que ela sai, fi cam pou -
cos. Esses pou cos, en tão, como que numa “car te li za -
ção” da área, des cem os pre ços. Esma gam os pro du -
to res e ti ram a di fe ren ça do que gas ta ram para ba nir
da área do le i te – re pi to – os pe que nos in dus tri a is.

O Sr. Ca sil do Mal da ner (PMDB – SC) – Con ce -
de-me V. Exª um apar te, Se na dor Iris Re zen de?

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Com mu -
i to pra zer, Se na dor Ca sil do Mal da ner.

O Sr. Ca sil do Mal da ner (PMDB – SC) – V. Exª
foi Mi nis tro da Agri cul tu ra e da Jus ti ça tam bém, por -
tan to, fala com a au to ri da de de quem co nhe ce esse
as sun to. V. Exª fala da “car te li za ção” de em pre sas, da
es pé cie de mo no pó lio que cri am, fa zen do com que
haja es ses gran des pro ble mas com re la ção aos me -
no res. Empre sas pe que nas ten tam se es ta be le cer e
há o mo vi men to dos ma i o res que im pe dem, com o
tem po, o cres ci men to dos me no res. Che ga o mo men -
to em que o mo no pó lio se ca rac te ri za des sa for ma. V.
Exª sen te isso e vem à tri bu na para dar um gri to ao
Bra sil, ao Go ver no. V. Exª vem re pre sen tar mi lhões de 
pro du to res que não po dem usar esta tri bu na para fa -
zer com que suas vo zes te nham ma i or eco. Qu an do V. 
Exª fala que uma das ra zões da que da do pre ço é o
ra ci o na men to da ener gia elé tri ca, es ten do isso ao
meu Esta do de San ta Ca ta ri na, que tam bém pos sui
vá ri as ba ci as le i te i ras e que tam bém so fre as con se -
qüên ci as do ra ci o na men to da ener gia, pois o pes so al
ape lou para eco no mi zar ener gia. Os jor na is do meu
Esta do es tam pam hoje: ha ve rá um au men to de
20,78% no pre ço da ener gia e será re pas sa do aos
con su mi do res. Ha ve rá re vol ta prin ci pal men te dos que 
eco no mi za ram ener gia, de quem pro cu rou vi ver mais
na pe num bra, não só nes se se tor mas em to dos os
se to res. Ha ve rá uma re vol ta mu i to gran de por que o
pes so al aten deu ao cha ma men to, eco no mi zou no
que pôde em re la ção à ener gia e, ape sar dis so, como
o Go ver no de i xou de ar re ca dar, pre ci sa bus car esse
di nhe i ro. É como se dis ses se que não vai abrir mão



da ar re ca da ção. E aca ba de anun ci ar, hoje, no meu
Esta do, 20,78% de au men to para re pas sar a to dos os 
con su mi do res. É como se fos se um cas ti go para
aque les que não re co lhe ram tan to quan to vi nha acon -
te cen do, por que pro cu ra ram eco no mi zar um pou co
mais. Não dá para en ten der, Se na dor Iris Re zen de.
Por isso, esse gri to em re la ção ao tão im por tan te se -
tor das ba ci as le i te i ras – e o Esta do de V. Exª é um dos 
ma i o res pro du to res do Bra sil – re per cu te em todo o
País. É cla ro que es sas re des de mo no pó lio, como diz 
V. Exª, po dem, num mo men to como esse, im por tar le -
i te em pó. Mas isso pro vo ca rá a fa lên cia dos pe que -
nos pro du to res, ca u san do o de sem pre go e a que da
da ren da. Não dá para tra ba lhar as sim. Isso dói, dói
na alma até. Por isso, cum pri men to V. Exª. O Bra sil
está as sis tin do com mu i ta aten ção ao pro nun ci a men -
to de V. Exª nes te mo men to.

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Mu i to
obri ga do, Se na dor Ca sil do Mal da ner, pelo im por tan te 
apar te que V. Exª me con ce de, tra zen do a so li da ri e -
da de do Esta do de San ta Ca ta ri na. V. Exª, com a res -
pon sa bi li da de que lhe é pe cu li ar, pro cu ra tam bém vi -
ver com pro fun di da de to das as ques tões, to dos os
pro ble mas que afli gem a po pu la ção do seu Esta do.
Se na dor Ca sil do Mal da ner, agra de ço mu i to a par ti ci -
pa ção de V. Exª nes te pro nun ci a men to.

Qu e ro di zer tam bém que o Go ver no pre ci sa pro -
por ci o nar a im por ta ção de tudo o que é es sen ci al à
vida de nos so povo, mas não pode ace i tar que se cri -
em si tu a ções para re du zir a nos sa pro du ção, a fim de
que uma, duas ou três em pre sas te nham mi lhões e
mi lhões de lu cro num fe char de olhos, bus can do o
pro du to lá fora, como dis se, qua se sem pre sub si di a -
do, para en fi ar go e la aba i xo da nos sa gen te.

Sa be mos que não foi fá cil para o se tor sen si bi li -
zar o Go ver no para cri ar obs tá cu los no sen ti do de evi -
tar a im por ta ção de le i te sub si di a do. Aqui esse le i te
era hi dra ta do e ven di do por pre ços in fe ri o res ao nos -
so, con cor ren do des le al men te com a pro du ção lo cal.
Essa im por ta ção foi re du zi da – ti re mos o cha péu para 
o Go ver no por essa ati tu de –, mas não foi tudo e não
po de mos, em hi pó te se al gu ma, ace i tar que ama nhã
ve nha a se re pe tir esse mes mo qua dro, por que te mos 
con di ções de con cor rer in ter na ci o nal men te com cada 
país, mas nun ca com pro du to res es tran ge i ros que re -
ce bem sub sí di os es can ca ra da men te.

O Sr. Ma gui to Vi le la (PMDB – GO) – Se na dor
Iris Re zen de, V. Exª me con ce de um apar te?

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Ouço o
Se na dor Ma gui to Vi le la, com mu i to pra zer.

O Sr. Ma gui to Vi le la (PMDB – GO) – Se na dor
Iris Re zen de, V. Exª tem de mons tra do que re al men te
é um Se na dor atu an te, cons tan te men te atu a li za do
em re la ção aos pro ble mas do Bra sil e que se pre o cu -
pa, de fato, com o nos so povo. O tema que V. Exª
abor da é ex tre ma men te mo men to so e en vol ve mi -
lhões e mi lhões de bra si le i ros. Como dis se V. Exª, a
par tir de hoje, mu i tas ma ni fes ta ções ocor re rão Bra sil
afo ra. Estão ocor ren do ma ni fes ta ções nos Esta dos
de Go iás, Mi nas Ge ra is, São Pa u lo e, que ro crer, em
San ta Ca ta ri na, em fun ção da in com pre en sí vel ati tu -
de to ma da pe los de ten to res do mo no pó lio ou do car -
tel do le i te de re du zir dras ti ca men te o pre ço do pro du -
to. V. Exª dis se bem: o Go ver no Fe de ral in cen ti vou os
pe cu a ris tas a au men ta rem a pro du ção le i te i ra. E eles
in ves ti ram não só na ge né ti ca, me lho ran do seus re -
ba nhos, mas na com pra de or de nha de i ras me câ ni -
cas, com o apo io do Fun do Cons ti tu ci o nal de Fi nan ci -
a men to do Cen tro-Oeste – FCO. Além dis so, in ves ti -
ram no res fri a men to do le i te, até por que a ma i o ria das 
em pre sas não re co lhe mais o pro du to a gra nel se ele
não es ti ver res fri a do. Assim, os pro du to res fo ram
obri ga dos a com prar res fri a do res. Hoje, as exi gên ci as 
fe i tas para que o le i te te nha qua li da de são fan tás ti -
cas, o que até com pre en de mos e apo i a mos; po rém,
em cer tos ca sos, as di fi cul da des são mu i to gran des
para os pro du to res. Por exem plo, qual quer ani mal que 
re ce ba al gum tipo de an ti bió ti co pre ci sa ser iso la do;
ou seja, não se pode or de nhá-lo. E isso ocor re fre -
qüen te men te com gran de quan ti da de de ani ma is, em
vir tu de da cres cen te in ci dên cia de do en ças tais como
a mas ti te, a do en ça do cas co e ou tras. Des sa for ma,
fi cou mu i to di fí cil pro du zir le i te. Con tu do, quan to mais
di fí cil e mais cara a pro du ção, me nor o pre ço do li tro
do pro du to, que já era ir ri só rio. O pre ço do li tro de le i te
equi va le ao de um copo d’água. E fi ca rá mais ba i xo
ain da. Esse é um pro ble ma se ri ís si mo, que mexe com 
mi lha res e mi lha res de fa mí li as pro du to ras de le i te.
Pe que nos cha ca re i ros e fa zen de i ros que se sen ti ram
mo ti va dos pelo Go ver no en con tram-se ago ra num
beco sem sa í da. Não da rão con ta de pa gar as pres ta -
ções do FCO re la ti vas aos gas tos com o re ba nho, a
or de nha de i ra, o res fri a dor e as sim por di an te. Qu e ro
di zer a V. Exª que o Se na do Fe de ral deve to mar uma
po si ção so bre esse pro ble ma. O Con gres so Na ci o nal
pre ci sa de fen der os mini, pe que nos e mé di os pro du -
to res, ex tre ma men te sa cri fi ca dos com as úl ti mas me -
di das. Vou mais lon ge, Se na dor Iris Re zen de: se não
con se guir mos atin gir o cer ne da ques tão, se não con -
se guir mos en xer gar o que está por trás de tudo isso, o 
Con gres so agi rá bem se ins ti tu ir uma CPI para in ves -
ti gar, em pro fun di da de, a ques tão do le i te no Bra sil,



que é ex tre ma men te da no sa à nos sa eco no mia e pre -
o cu pan te no as pec to so ci al e no to can te ao pre ço.
Acre di to que o tema com por ta rá uma CPI. E V. Exª já
nos aler ta para a ques tão. Por isso, tam bém que re -
mos par ti ci par, que re mos nos so li da ri zar com o aler ta 
que V. Exª faz. Se não che gar mos a um ob je ti vo, tal -
vez fos se o caso de cri ar uma CPI que ave ri guas se as 
ca u sas des se im bró glio a que es tão sub me ti dos os
pro du to res de le i te. Meus pa ra béns, Se na dor Iris Re -
zen de, pelo pro nun ci a men to ex tre ma men te im por -
tan te, num mo men to em que nos sos pro du to res re al -
men te pre ci sam do apo io dos po lí ti cos. Mu i to obri ga -
do a V. Exª.

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Mu i to
obri ga do, Se na dor Ma gui to Vi le la. Os apar tes do Se -
na dor Ca sil do Mal da ner e de V. Exª com ple tam o meu
pro nun ci a men to, tra zen do da dos su fi ci en tes para
mos trar ao Go ver no Fe de ral a ne ces si da de de uma
in ter ven ção ime di a ta, com o fim de evi tar de sas tres
ma i o res. Di an te da já co nhe ci da ques tão do de sem -
pre go no Bra sil, se a si tu a ção do se tor le i te i ro agra -
var-se – como tem si na li za do –, aí, sim, se rão mais al -
guns mi lhões de tra ba lha do res ru ra is de sem pre ga -
dos.

E mais im por tan te ain da, Srs. Se na do res, é que
não se con se gue um re ba nho ge ne ti ca men te es pe ci -
al, como o que te mos hoje no País, do dia para a no i te. 
Isso en vol ve mu i to es for ço, mu i to in ves ti men to. Se de -
i xar mos esse po ten ci al ir por água aba i xo, o pre ju í zo
bra si le i ro com a im por ta ção de pro du tos, nem sem pre 
bons como os nos sos, será de bi lhões de dó la res.
Mas o Go ver no pode evi tar isso!

E é in te res san te sa li en tar: de to dos os pro du to -
res de ali men tos que há nes te País, o pro du tor de le i te 
é o que con tri bui sen si vel men te para for ne cer à so ci e -
da de pro du tos de pri me i ra qua li da de e, mu i tas ve zes,
por pre ços vis. O que se paga por uma gar ra fa d’água, 
o que se paga por uma gar ra fa de Co ca-Cola, o que
se paga por pro du tos mu i tas ve zes tra zi dos à nos sa
mesa por mul ti na ci o na is che ga a ir ri tar, che ga a agre -
dir a sen si bi li da de do povo quan do se com pa ra esse
va lor com o pre ço do le i te. Os pro du to res re ce bem
hoje pou co mais de R$0,20 por li tro. É con tra isso que
nos in sur gir mos! Não po de mos so lu ci o nar a ques tão
“de po is de es tar a vaca mor ta”, pois gas ta re mos bi -
lhões e bi lhões para re cu pe rar os re ba nhos, os equi -
pa men tos e a in fra-estrutura atu a is, que ofe re cem à
so ci e da de bra si le i ra ex ce len tes pro du tos.

A Srª He lo í sa He le na (Blo co/PT – AL) – Con ce -
de-me V. Exª um apar te, Se na dor Iris Re zen de?

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Com mu -
i to pra zer, Se na do ra He lo í sa He le na.

A Srª He lo í sa He le na (Blo co/PT – AL) – Se na -
dor Iris Re zen de, eu es ta va numa re u nião em lo cal
pró xi mo da qui, quan do ouvi o apar te do Se na dor Ma -
gui to Vi le la ao dis cur so de V. Exª. E não po dia de i xar
de com pa re cer a este ple ná rio para tam bém apar -
teá-lo e sa u dá-lo pelo seu pro nun ci a men to. Tive opor -
tu ni da de de to car no as sun to nes ta Casa – não com a
pro fun di da de de V. Exª – e tra tei-o tam bém, de for ma
mu i to es pe ci al, com os pro du to res de le i te de nos so
Esta do. Já qua se ti ve mos em Ala go as a se gun da ba -
cia le i te i ra do País. Isso ocor reu no se mi-árido, re gião
im por tan tís si ma para a es tru tu ra do se tor pro du ti vo,
em fun ção da di na mi za ção da eco no mia lo cal, da ge -
ra ção de em pre go e ren da e da pro du ção de ali men -
tos. Hou ve di fi cul da des gi gan tes cas, por in sen si bi li -
da de ou por in com pe tên cia dos go ver nos es ta du a is
em es ta be le cer la ços com o se tor pro du ti vo lo cal para 
a aqui si ção da sua pro du ção, em bo ra o le i te seja ali -
men to es sen ci al para cri an ças, jo vens, ges tan tes e
ido sos. Além, por tan to, da in com pe tên cia do po der lo -
cal, a ba cia le i te i ra ala go a na pas sa tam bém pe las
mes mas di fi cul da des aqui dis cu ti das por V. Exª. E
apro ve i to o pro nun ci a men to de V. Exª para fa zer um
ape lo ao Mi nis tro Raul Jung mann, que es te ve com
toda a Ban ca da do Nor des te numa re u nião re a li za da
na sala do Lí der do PMDB, Se na dor Re nan Ca lhe i ros. 
A pro po si ção que fiz, de vi do à si tu a ção da ba cia le i te i -
ra do meu Esta do, foi ace i ta não ape nas pe los Par la -
men ta res de Ala go as, mas tam bém do Nor des te, e
con sis te na sus pen são ime di a ta das exe cu ções das
agên ci as ofi ci a is. Mu i tos pe que nos pro pri e tá ri os, mu i -
tos re pre sen tan tes do se tor agro pe cuá rio, em vá ri os
Esta dos des te País – re fi ro-me ao Nor des te, mas sei
que no Esta do de V. Exª ocor re o mes mo –, pas sam
por uma si tu a ção di fi cí li ma di an te da in com pe tên cia e
in sen si bi li da de do Go ver no Fe de ral, que pode mo di fi -
car o qua dro. Há a ques tão do es to que da dí vi da, ain -
da re a jus ta da pela TJLP, e há um pro je to na Casa, do
Se na dor Anto nio Car los Va la da res, que gos ta ría mos
que fos se apro va do. Mas sa ben do da di fi cul da de e
mo ro si da de para que os pro je tos se jam apro va dos
aqui, cre mos que po de ria ser edi ta da uma me di da
pro vi só ria, a fim de so lu ci o nar esse gra vís si mo pro -
ble ma. Cer ta men te, ou tros pro du to res que es ti ve rem
nos es cu tan do vão di zer que a si tu a ção do coco tam -
bém é se me lhan te. Aliás, pa í ses que não têm um co -
que i ro con se guem ven der coco mu i to mais ba ra to do
que se ven de no li to ral bra si le i ro, o que é ló gi co. Sa be -
mos da aber tu ra des va i ra da, da in com pe tên cia do
Go ver no Fe de ral, das bar re i ras pro te ci o nis tas que as



gran des na ções nos im põem de vi do à su pos ta glo ba -
li za ção – que não é glo ba li za ção co i sa ne nhu ma, já
que as bar re i ras pro te ci o nis tas per ma ne cem sen do
im pos tas a nós do mes mo je i to, as sim como há, por
meio da tri an gu la ção, o gra vís si mo pro ble ma do le i te.
Os gran des con glo me ra dos não es tão nada pre o cu -
pa dos com a ques tão. Como V. Exª bem dis se, os
gran des con glo me ra dos de la ti cí ni os não se im por -
tam com isso. Entre tan to, para o pe que no pro du tor a
si tu a ção é gra vís si ma. O úl ti mo cen so agro pe cuá rio
mos trou que pra ti ca men te 40% do se tor fe chou. Qu a -
ren ta por cen to do se tor agro pe cuá rio re la ci o na do ao
le i te está ab so lu ta men te que bra do, por não ter con di -
ção de so bre vi ver des sa for ma im pos ta pela ir res pon -
sá vel e – o que é pior – in com pe ten te po lí ti ca eco nô -
mi ca do Go ver no Fe de ral, que aca ba pri vi le gi an do a
ba lan ça co mer ci al, a aber tu ra des va i ra da da eco no -
mia para ha ver dó lar em ca i xa para efe tu ar o pa ga -
men to dos ju ros e ser vi ço da dí vi da, en quan to o se tor
pro du ti vo está re al men te que bran do. Des cul pe-me o
lon go apar te, mas não po de ria de i xar de sa u dar V.
Exª pelo pro nun ci a men to, de ofe re cer a mi nha so li da -
ri e da de e de di zer que essa si tu a ção é uma re a li da de
não ape nas no Esta do de V. Exª e de Ala go as, mas no 
Bra sil, em fun ção da ir res pon sa bi li da de, da in com pe -
tên cia e da in sen si bi li da de com que se di ri ge a po lí ti -
ca eco nô mi ca do nos so País.

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Se na do -
ra He lo í sa He le na, o apar te de V. Exª hon rou-me so -
bre ma ne i ra, va lo ri zou meu pro nun ci a men to e aju da rá 
a sen si bi li zar e des per tar a cons ciên cia dos que têm
nas mãos a res pon sa bi li da de pela con du ção da po lí ti -
ca le i te i ra em nos so País. 

O que não se ad mi te é que con ti nu e mos de i xan -
do os nos sos pro du to res sem rumo, sem pers pec ti -
vas, na de pen dên cia da von ta de dos que têm a aqui -
si ção do le i te nas mãos. Fiz en pas sant uma re fe rên -
cia a mi lha res de pe que nas in dús tri as e em pre sas su -
fo ca das pe las gran des em pre sas, que au men tam o
pre ço da ma té ria-prima e di mi nu em o do sub pro du to.
Tais em pre sas são le va das à fa lên cia do dia para a
no i te. Com isso, o se tor fica nas mãos de pou cos, que
se apro ve i tam da si tu a ção. Em ple na en tres sa fra,
des ca ra da men te, re du zem o pre ço do le i te, ale gan do
o pro ble ma da ener gia elé tri ca, como se ela fos se fun -
da men tal para pro du zi-lo.

Agra de ço a ge ne ro si da de da Mesa, que per mi -
tiu que eu re ce bes se os apar tes.

O Sr. La u ro Cam pos (Blo co/PDT – DF) – V. Exª
me per mi te um apar te?

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Sr. Pre si -
den te, per mi ta-me re ce ber o apar te do nos so ilus tre
mes tre, Se na dor pelo Dis tri to Fe de ral. 

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Se na dor
Iris Re zen de, é im pos sí vel não ad mi tir um apar te do
Se na dor La u ro Cam pos.

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Mu i to
obri ga do, Sr. Pre si den te.

O Sr. La u ro Cam pos (Blo co/PDT – DF) – Agra -
de ço mu i to a gen ti le za da Mesa e a con ces são do
apar te fe i ta pelo emi nen te Se na dor Iris Re zen de. Por
isso mes mo, se rei mu i to bre ve. Eu vi nha es cu tan do o
dis cur so de V. Exª, e, re al men te, é uma peça ad mi rá -
vel, co lo ca da em um mo men to mais do que opor tu no,
o apa gão na en tres sa fra. Já que a Se na do ra He lo í sa
He le na fez um apar te mag ní fi co, abor dan do aqui lo de 
que eu ia fa lar com mu i to mais bri lhan tis mo e pro pri e -
da de, só que ro di zer que o que está pos to ago ra é a
pro va de que, no Bra sil, ins ta lou-se o an ti es ta do na ci -
o nal bra si le i ro, como o Pre si den te Fer nan do Hen ri -
que Car do so es cre veu em um de seus li vros es que ci -
dos. Sua Exce lên cia dis se que se es ta va ins ta lan do
no Bra sil o an ti es ta do na ci o nal bra si le i ro, com as mul -
ti na ci o na is, os in te res ses ex ter nos, a dí vi da ex ter na
do mi nan do-nos. E, ago ra, ele é o pre si den te do an ti -
es ta do na ci o nal bra si le i ro; o pri me i ro pre si den te
cons ci en te do an ti es ta do na ci o nal bra si le i ro, que es -
tra ga todo o nos so par que in dus tri al, ar re ben ta a nos -
sa pro du ção de le i te, a nos sa agri cul tu ra, em nome,
ob vi a men te, dos in te res ses ex ter nos. E aque les que
têm du pla na ci o na li da de sol tam fo gue tes quan do isso 
acon te ce. O Sr. Armí nio Fra ga, por exem plo, deve es -
tar mu i to sa tis fe i to por es sas co i sas es ta rem ocor ren -
do no Bra sil, por que os com pa tri o tas dele, de sua ou -
tra na ci o na li da de, es tão sa tis fe i tís si mos, na dan do em 
lu cro e em van ta gens. Mu i to obri ga do.

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Se na dor
La u ro Cam pos, eu me sin to gra ti fi ca do com o apar te
de V. Exª, que va lo ri za ain da mais a mi nha pre sen ça
nes ta tri bu na, o de ba te des sa ques tão. Para mu i tos,
pode pa re cer es tra nha a ve e mên cia de um Se na dor
que ul tra pas sa o li mi te do seu ho rá rio com um item da 
nos sa eco no mia. Mas não para V. Exª, como pro fes -
sor uni ver si tá rio e Se na dor do Dis tri to Fe de ral – em -
bo ra a pro du ção do le i te não te nha para o Esta do de
V. Exª a im por tân cia que tem para o nos so, por que a
eco no mia do Dis tri to Fe de ral se as sen ta em ou tras
áre as. É im por tan te sa li en tar a nos sa pre o cu pa ção e
a nos sa an gús tia, por que foi com o in cen ti vo, com a
con cla ma ção aos pro du to res que a pro du ção na ci o -
nal con se guiu aten der às cen te nas de pro je tos de dis -
tri bu i ção de le i te aos mais ca ren tes, so bre tu do às cri -



an ças, em todo o ter ri tó rio na ci o nal. Foi as sim que
Go iás con se guiu, nos úl ti mos anos, au men tar em
92% a sua pro du ção. Os Esta dos de Mi nas Ge ra is e
Pa ra ná au men ta ram em 36% e 44%, res pec ti va men -
te. O úni co Esta do pro du tor que re du ziu a sua pro du -
ção em 3% foi São Pa u lo. De for ma que po de mos
con clu ir que exis tem mi lhões de pes so as en vol vi das
nes sa área que es tão à mer cê da boa von ta de de
duas, três ou qua tro em pre sas. Não po de mos ace i tar
isso. 

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.

Du ran te o dis cur so do Sr. Iris Re zen de, 
o Sr. Anto nio Car los Va la da res, 2º Vi -
ce-Presidente, de i xa a ca de i ra da pre si dên -
cia que é ocu pa da pelo Sr. Edi son Lo bão, 1º 
Vi ce-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão.) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Anto nio Car los Va la da res,
por per mu ta com o Se na dor Ade mir Andra de.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE. Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, tive
opor tu ni da de de com pa re cer, en tre os dias dois e
qua tro do cor ren te mês, ao Encon tro Inter na ci o nal
So ci a lis ta, or ga ni za do pelo Par ti do So ci a lis ta Bra si le -
i ro, e a hon ro sa in cum bên cia de re pre sen tar a Mesa
do Se na do Fe de ral, uma vez que fui de sig na do para
essa mis são pelo meu co le ga e ami go, Pre si den te em 
exer cí cio, Se na dor Edi son Lo bão.

Vá ri os fo ram os pa les tran tes que com pa re ce -
ram a esse en con tro e ma ni fes ta ram as suas opi niões 
e as suas su ges tões so bre o mun do glo ba li za do em
que es ta mos vi ven do.

Uma das pa les tras mais mar can tes, que fi cou
bem gra va da na mi nha me mó ria de vi do às de nún ci as
– pos so di zer as sim – que fo ram fe i tas con tra a eco -
no mia glo ba li za da e o mer ca do fi nan ce i ro uni fi ca do,
foi a pa les tra en fo ca da pelo ex po si tor Jean Zi e gler, do 
Par ti do So ci a lis ta su í ço, pro fes sor da Uni ver si da de
de Ge ne bra e re la tor da Co mis são de Di re i tos Hu ma -
nos das Na ções Uni das. O tema da pa les tra foi “A
Nova Agen da Inter na ci o nal: Di re i tos Hu ma nos, Di re i -
tos So ci a is e Des con tro le dos Flu xos de Ca pi tal”.

Ano tei al gu mas fra ses do Pro fes sor Jean Zi e -
gler so bre o mo men to atu al, em que pre do mi na, aci -
ma de tudo, o lu cro, a am bi ção des me di da de for ças
po de ro sas que for mam um ver da de i ro im pé rio in vi sí -
vel e con so li da do na qui lo a que cha ma mos de mer ca -
do fi nan ce i ro.

Tra ze mos al guns da dos es tar re ce do res. Das 60
mil em pre sas trans na ci o na is, pelo me nos 200 con tro -

lam 60% do PIB do pla ne ta; é a ver da de i ra mo no po li -
za ção da eco no mia mun di al. Du zen tas em pre sas
con tro lam 60% da ri que za do pla ne ta!

A au to ma ti za ção do ca pi tal faz com que pelo
me nos um tri lhão de dó la res mude de mãos no mun -
do. E o que re pre sen ta esse tri lhão de dó la res que cir -
cu la no mer ca do fi nan ce i ro glo ba li za do, uni fi ca do?
Des se ca pi tal, 80% são flu tu an tes ou es pe cu la ti vos, e 
ape nas 13% re pre sen tam al gum in ves ti men to.

E ele fala, re lem bran do Adam Smith, aque le
gran de eco no mis ta pro fes sor, que tan to es tu da mos
nas nos sas fa cul da des, não só de Eco no mia como
tam bém de Di re i to, que mo bi li da de de ca pi tal é igual a 
lu cro má xi mo, sig ni fi can do di zer que, quan to mais o
ca pi tal se mo vi men ta, mais ele es pe cu la atrás do lu -
cro, do lu cro má xi mo.

Ele ain da de nun cia que ape nas 225 for tu nas no
mun do têm uma re ce i ta equi va len te a 47% da re ce i ta
anu al da po pu la ção do pla ne ta, isto é, qua se 50% do
pa tri mô nio em di nhe i ro exis ten te hoje no mun do é
con tro la do por 225 for tu nas. Du zen tas e vin te e cin co
pes so as de têm 47% da ri que za do mun do! Ele deu
um exem plo in te res san te: nos Esta dos Uni dos, o Bill
Ga tes, o fa mo so Bill Ga tes do com pu ta dor, da Infor -
má ti ca, ga nha tan to quan to 106 mi lhões de ame ri ca -
nos. Isso é a con cen tra ção de ri que za! E ain da faz
uma de nún cia gra vís si ma, que me ins pi rou a apre -
sen tar, Sr. Pre si den te, uma pro pos ta de emen da
cons ti tu ci o nal, que já foi as si na da por mu i tos dos Srs.
Se na do res – e a le va rei para os que não a as si na ram,
para que tam bém pos sam fa zê-lo. Ele de nun ci ou: “Há
fome no mun do! Há fome no mun do! Mais de cem mil
pes so as mor rem por dia de fome por fal ta de um pra to 
de co mi da”. Cem mil pes so as por dia equi va lem a
36,5 mi lhões de pes so as por ano.

Um ou tro dado é que a agri cul tu ra mun di al po -
de ria ali men tar hoje, pela pro du ção pro ve ni en te do
cam po, 12 bi lhões de pes so as, ou seja, o do bro da
po pu la ção mun di al. Então, o que é isso? O mun do
pro duz ali men tos para o do bro da po pu la ção mun di al, 
mas mor rem cem mil pes so as por dia de fome!

Sr. Pre si den te, é pre ci so que algo seja fe i to não
só no Bra sil, como no mun do in te i ro. Que as na ções
mais po de ro sas do mun do se cons ci en ti zem de que,
ama nhã, po de rá ha ver uma re vo lu ção mun di al dos fa -
min tos! E aí a si tu a ção vai ser mu i to gra ve!

O Sr. La u ro Cam pos (Blo co/PDT – DF) – Per -
mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Con ce do o apar te a V. Exª.



O Sr. La u ro Cam pos (Blo co/PDT – DF) – Fico
mu i to agra de ci do, no bre Se na dor Anto nio Car los Va -
la da res, por esta opor tu ni da de. Pro cu ra rei ser te le -
grá fi co. O tema que V. Exª traz à tri bu na é aque le que,
por pro fis são, me pre o cu pou du ran te pra ti ca men te
toda a mi nha exis tên cia. Pro cu ra rei ser mu i to rá pi do.
O que V. Exª está di zen do re tra ta mais ou me nos aqui -
lo que Paul Orme rod, um pro fes sor que foi di re tor do
The Eco no mist – que, tal vez, na área de Eco no mia,
seja a ma i or re vis ta do mun do –, es cre veu so bre o
tema. Vou ler so men te o tí tu lo: “A Mor te da Eco no -
mia”, The De ath of Eco no mics. Se esse emi nen te
pen sa dor e au tor in glês es ti ves se no PT, tal vez ele
fos se ex pul so de lá. Entre ou tras co i sas, ele, que me
foi lem bra do por Will Hut tan, que pos sui dois li vros
tra du zi dos para o por tu guês e pu bli ca dos pela Edi to ra 
Te o tô nio Vi le la, ele, que é do gru po e que par ti lha de
al gu mas das idéi as da Ter ce i ra Via Ingle sa, des per -
tou-me a cu ri o si da de para a le i tu ra mu i to pro fí cua
des se li vro. Des se modo, é isso mes mo que V. Exª
está di zen do. Os da dos de V. Exª são atu a is e mu i to
pro ve i to sos. Por ou tro lado, só para com ple tar, 385
pes so as no mun do de têm a mes ma ren da que 2,85
bi lhões de se res hu ma nos. Assim, quan to mais se
fala em re dis tri bu ir ren da, mais ela se con cen tra, dan -
do uma gran de ba na na para os tec no cra tas e para os
eco no mis tas. O pro ces so con ti nua, in de pen den te -
men te da boa von ta de que ha bi ta as ca be ças des ses
de bi lói des que aí es tão. Mu i to obri ga do.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Se na dor La u ro Cam pos, o apar te de V. Exª,
que in cor po ro ao meu dis cur so, re pre sen ta não ape -
nas a sua in dig na ção, mas a in dig na ção de uma so ci -
e da de cons ci en te, uma so ci e da de que sabe que essa 
si tu a ção pre ci sa mu dar, por que, do con trá rio, ha ve rá
uma nova or dem mun di al. A or dem mun di al de hoje é
a co man da da pelo ca pi tal in jus to, de su ma no, cru el,
que, em mu i tos pa í ses, in clu si ve no Bra sil, tem con tri -
bu í do para a in fe li ci da de de mi lhões de pes so as.

No Bra sil, por exem plo, o Go ver no vai to mar em -
pres ta do mais US$15 bi lhões, e, gra ças a um re que ri -
men to de ini ci a ti va da Se na do ra He lo í sa He le na e de
ou tros Srs. Se na do res, o Mi nis tro da Fa zen da virá
aqui ex pli car as ra zões des se em prés ti mo. Mas o que
fica evi den te é que o Bra sil de ve rá to mar esse em -
prés ti mo – ou seja, en di vi dar-se mais – para pa gar fi -
nan ci a men tos an ti gos, al guns dos qua is não sa be -
mos nem por que fo ram fe i tos. Esta mos mer gu lha dos
em uma dí vi da im pa gá vel, que, a cada dia, a cada
mês e a cada ano, vem au men tan do a mi sé ria do
povo bra si le i ro.

A Fun da ção Ge tú lio Var gas – e isso já foi dito
aqui por al guns Se na do res – di vul gou uma pes qui sa,
fe i ta há pou cos dias, que de mons tra que 50 mi lhões
de bra si le i ros vi vem aba i xo da li nha de po bre za, ga -
nhan do me nos de R$80.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a Cons ti -
tu i ção Fe de ral, em seu art. 6º, apon ta como di re i tos
so ci a is dos bra si le i ros a edu ca ção, o tra ba lho, a mo -
ra dia, o la zer, a se gu ran ça, a pre vi dên cia so ci al, a
pro te ção à ma ter ni da de e à in fân cia e a as sis tên cia
aos de sam pa ra dos. Ao que sa be mos, no en tan to, um
dos gra ves pro ble mas com que vem se de fron tan do o
povo bra si le i ro é a ali men ta ção. E isso ocor re não só
no Nor des te do Bra sil, onde ocor rem os cha ma dos
bol sões de po bre za e de mi sé ria, mas tam bém nas
gran des ca pi ta is, de vi do à cri se eco nô mi ca em que
es ta mos mer gu lha dos. No Rio de Ja ne i ro, em São Pa -
u lo, em Mi nas Ge ra is, na Ba hia, en fim, onde quer que
es te ja mos po de mos ve ri fi car que gran de par te do
povo bra si le i ro está pas san do fome.

A nos sa pro pos ta de emen da cons ti tu ci o nal pro -
cu ra in clu ir a ali men ta ção no rol dos di re i tos so ci a is.
Num dia des ses, in clu si ve, o Con gres so apro vou a
mo ra dia como di re i to so ci al. Não pos so com pre en der, 
por tan to, como um ci da dão pode ter sa ú de se não se
ali men ta.

Isso não sig ni fi ca di zer, no en tan to, que, es tan -
do a ali men ta ção no rol dos di re i tos so ci a is, o Go ver -
no vá dis tri bu ir os ali men tos de for ma ale a tó ria e de -
ma gó gi ca. Esse dis po si ti vo obri ga rá o Go ver no a es -
ta be le cer cam pa nhas pú bli cas no sen ti do de cri ar in -
fra-estrutura em nos so País para evi tar a fome que
está gras san do em mu i tos lu ga res des te Bra sil.

O di re i to à ali men ta ção foi re co nhe ci do pela Co -
mis são de Di re i tos Hu ma nos da ONU, em 1993, em
re u nião re a li za da na ci da de de Vi e na, in te gra da por
52 pa í ses. E con tou-se com o voto fa vo rá vel do Bra sil, 
re gis tran do ape nas um voto con trá rio, o dos Esta dos
Uni dos. A re fe ri da Co mis são da ONU, com essa de ci -
são his tó ri ca, en ri que ceu a Car ta dos Di re i tos de
1948, co lo can do, em pri me i ro lu gar, o di re i to do ci da -
dão à ali men ta ção.

Se gun do Jean Zi e gler – e está aqui o meu que ri -
do Se na dor Ber nar do Ca bral, que na tu ral men te co -
nhe ce as obras do Pro fes sor Jean Zi e gler, que é re la -
tor es pe ci al da ONU so bre o di re i to à ali men ta ção –,
“há um ge no cí dio si len ci o so num pla ne ta, que se gun -
do a FAO (Orga ni za ção das Na ções Uni das para ali -
men ta ção), pode dar de co mer ao do bro de sua po pu -
la ção” (Jor nal do Bra sil, edi ção de 04/08/2001,
pag.10). O que ele quis di zer é que a eco no mia mun -
di al pro duz ali men ta ção para 12 bi lhões de pes so as



(duas ve zes a po pu la ção mun di al), en quan to mor rem
de fome mais de 100 mil pes so as por dia.

A jus ta in dig na ção de Zi e gler é ge ra da pela in di -
fe ren ça do mun do de sen vol vi do que en ca ra a mor te
pela fome “como uma fa ta li da de, quan do é um as sas -
si na to co me ti do por uma or dem mun di al em que só
come quem pode pa gar”. Ele dis cri mi na as ca u sas:
dis tri bu i ção de si gual da ri que za, en qua dra men to de
uma ne ces si da de vi tal em re gras de ofer ta e pro cu ra
de ter mi na das por ne gó ci os glo ba is da Bol sa Mer can -
til de Chi ca go, ou en tão, cor rup ção, di ta du ras, o ali -
men to usa do como arma de guer ra (no Afe ga nis tão,
na Pa les ti na), a dre na gem de re cur sos para o pa ga -
men to da dí vi da, a de ten ção de pa ten tes uni ver sa is
por em pre sas agro a li men ta res.

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (PSB – RJ) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Se na dor Ro ber to Sa tur ni no, é um pra zer ou -
vi-lo. V. Exª, que com pa re ceu ao Encon tro Inter na ci o -
nal So ci a lis ta, ten do sido um dos pa les tran tes, na tu -
ral men te tem mu i to a di zer, como sem pre o fez nes ta
Casa, so bre essa fa lên cia da glo ba li za ção, pre ju di -
can do mi lhões e mi lhões de se res hu ma nos.

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (PSB – RJ) – Se na dor 
Anto nio Car los Va la da res, an tes de tudo, meus cum -
pri men tos pelo pro nun ci a men to de V. Exª e por essa
ini ci a ti va de co lo car na Cons ti tu i ção o di re i to à ali -
men ta ção, mais uma ini ci a ti va que se vem so mar a
mu i tas ou tras de ca rá ter so ci al com que V. Exª tem
con tri bu í do no exer cí cio do seu man da to. Esti ve no
en con tro a que V. Exª se re fe riu, o en con tro pro mo vi -
do pela Fun da ção João Man ga be i ra, um en con tro in -
ter na ci o nal, no qual com pa re ceu o Pro fes sor Jean Zi -
e gler, que é tam bém De pu ta do do Par ti do So ci a lis ta
su í ço. O pro nun ci a men to dele foi in te res san tís si mo e,
in clu si ve, se guiu a mes ma li nha do que V. Exª apre -
sen ta no seu pro nun ci a men to. Mas ouvi e guar dei na
me mó ria, de for ma in de lé vel, uma fra se dele: “Ou o
Bra sil rom pe com esse mo de lo do en di vi da men to e
da sub mis são ao ca pi tal in ter na ci o nal fi nan ce i ro, sob
a égi de do FMI, ou nada adi an ta”. Ele dis se que não
que ria pas sar por in cré du lo, mas que, sem rom per
com esse mo de lo, po de ría mos cha mar Je sus Cris to
para ad mi nis trar o nos so País e mes mo as sim não
con se gui ría mos re a li zar ne nhum in ves ti men to, ne -
nhu ma me lho ria de na tu re za so ci al, por que to dos os
re cur sos es tão com pro me ti dos com os ren di men tos e 
os lu cros dos ban cos na ci o na is e in ter na ci o na is. V.
Exª está ab so lu ta men te cer to, mas é pre ci so rom per
com essa li nha. Va mos fir mar mais um acor do com o
FMI. Estou in te i ra men te a fa vor da con vo ca ção do Mi -

nis tro Pe dro Ma lan para ex pli car o acor do, mas o Mi -
nis tro ex pli ca rá, mais uma vez, o fato con su ma do, o
en di vi da men to fe i to, o acor do as si na do com o FMI. O
Se na do ti nha exi gir que, para que ti ves sem va li da de,
os acor dos fos sem apro va dos pelo Se na do. Se a
apro va ção pre ce des se a as si na tu ra do com pro mis so, 
es ta ria bem. Ago ra, vir aqui o Mi nis tro Ma lan, cu jos
dis cur sos, até aque les que ain da não fo ram pro nun ci -
a dos, eu já co nhe ço, não adi an ta nada. Ele vem aqui
ex pli car que é isso mes mo, que não tem ou tra al ter na -
ti va, que é isso, que é aqui lo. Va mos con tes tar aqui e
ali, mas o fato já está con su ma do. É pre ci so que o Se -
na do em con jun to, como um todo, tome a ini ci a ti va –
como V. Exª está fa zen do, de for ma bri lhan te, jun ta -
men te com a Ban ca da do Par ti do So ci a lis ta – de re ver 
esse mo de lo de fal so de sen vol vi men to ou de en tre ga
das ri que zas do País ao ca pi tal fi nan ce i ro in ter na ci o -
nal, sob a égi de do FMI. Pa ra be ni zo V. Exª. Te mos que 
con ti nu ar fa zen do isto mes mo, lu tan do in di vi du al men -
te, mes mo sa ben do que va mos ser der ro ta dos, mas
co lo can do nos sos pon tos de vis ta, as nos sas ra zões
à de fe sa do in te res se na ci o nal. Meus cum pri men tos!

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Obri ga do a V. Exª, Se na dor Sa tur ni no Bra ga.
Os seus dis cur sos nes ta Casa des ta cam-se sem pre
pela pre o cu pa ção com o so ci al. A po bre za no Bra sil
está au men tan do e V. Exª tem apon ta do os ca mi nhos, 
as sa í das. O Go ver no é que se faz de sur do, não ouve
a ex pe riên cia de V. Exª, o acon se lha men to de um ho -
mem com pro me ti do ape nas com os des ti nos do Bra -
sil, de um povo que vem so fren do na pró pria pele as
con se qüên ci as de uma po lí ti ca de sas tro sa, cru el e
per ver sa, que está sen do im ple men ta da por este Go -
ver no.

Sr. Pre si den te, para con clu ir, na re u nião da
ONU, o Bra sil ma ni fes tou-se, ofi ci al men te, fa vo rá vel à 
in clu são da ali men ta ção como di re i to so ci al do ci da -
dão. Inse rir esse di re i to em nos sa Car ta Mag na é con -
fir mar esse no bre pen sa men to em não per mi tir que
ne nhum bra si le i ro ve nha a mor rer por fal ta de um pra -
to de co mi da.

O Se na dor Ber nar do Ca bral (PFL – AM) – Se -
na dor Anto nio Car los Va la da res, V. Exª me con ce de
um apar te?

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Com mu i to pra zer, con ce do o apar te a V. Exª.

O Se na dor Ber nar do Ca bral (PFL – AM) – Se -
na dor Anto nio Car los Va la da res, dou meu tes te mu -
nho de como V. Exª tem-se pre o cu pa do com o pro ble -
ma da ali men ta ção, ou seja, da fome. Qu an do V. Exª
apre sen tou essa emen da cons ti tu ci o nal, teve a gen ti -



le za de mos trá-la a este seu ve lho ami go não para
que me fi zes se al gu ma con sul ta, mas para con fir mar
a pre o cu pa ção que V. Exª vem man ten do com o tema
ao lon go de to dos es ses anos de vida pú bli ca. É bom
que V. Exª faça in se rir no tex to cons ti tu ci o nal o que se
pen sou na Assem bléia Na ci o nal Cons ti tu in te e não foi 
pos sí vel, por que hoje a fome mata mu i to mais que
qual quer pe lo tão de fu zi la men to. Ge ral men te as ví ti -
mas são cri an ças, e aque las que mor rem pela fome
ad qui rem se pul tu ras sem ins cri ção. Não exis te nome,
não são iden ti fi cá ve is. É cla ro que V. Exª tem uma pre -
o cu pa ção que trans cen de o man da to de qual quer Se -
na dor, por que a abor da do pon to de vis ta mais cru ci al, 
que é o so ci al. Se na dor Anto nio Car los Va la da res, ao
lon go des ses anos, se V. Exª não ti ves se tido qual -
quer ou tra atu a ção – o que tem tido, e com mu i to bri -
lho –, essa bas ta ria para lhe cre den ci ar à ad mi ra ção
des te seu ve lho ami go. Meus cum pri men tos!

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Se na dor Ber nar do Ca bral, agra de ço a V. Exª
esse apar te tão ge ne ro so, que, em mu i tos pon tos, de -
ve-se à nos sa gran de ami za de e ad mi ra ção re cí pro -
ca. 

Qu an do mos trei a pro pos ta de emen da cons ti tu -
ci o nal a V. Exª, fi-lo por que V. Exª já me ha via dito que
essa ten ta ti va já acon te ce ra por oca sião da ela bo ra -
ção da nova Car ta Mag na, du ran te a Cons ti tu in te,
mas não teve su ces so. V. Exª foi, en tão, de po is de
mim, o pri me i ro sig na tá rio. Essa foi uma ho me na gem
que re sol vi fa zer não só ao ve lho ami go, mas tam bém
ao Re la tor, que lu tou mu i to para que o Bra sil ti ves se
uma Cons ti tu i ção re pre sen ta ti va do sen ti men to de
bon da de do povo bra si le i ro.

Sr. Pre si den te, essa pre vi são cons ti tu ci o nal não
tem o ob je ti vo de for çar a dis tri bu i ção ale a tó ria ou de -
ma gó gi ca de ces tas bá si cas, sem cri té ri os ou sem
mo ti va ção. A prin ci pal fi na li da de é as se gu rar aos seg -
men tos mais po bres da po pu la ção o es ta be le ci men to
de po lí ti cas pú bli cas con sis ten tes que evi tem a fome
e a mi sé ria, para que, as sim, cada bra si le i ro pos sa
usu fru ir de uma ali men ta ção ade qua da à sua so bre vi -
vên cia. 

Há mais de 200 anos, Sr. Pre si den te, já di zia Je -
an-Jacques Rous se au: “Entre o fra co e o for te, é a li -
ber da de que opri me e é a lei que li ber ta”.

Não se re mos um País dig no en quan to as sis tir -
mos a esse qua dro dan tes co de mi sé ria, onde a co mi -
da não che ga à mesa de mu i tos de nos sos ir mãos,
onde a fome per sis te não ape nas nos bol sões do Nor -
des te, mas, in fe liz men te, em todo o Bra sil. Enquan to
isso, a alta con cen tra ção de ren da aqui re i nan te au -

men ta a cada dia os pri vi lé gi os de uma mi no ria de
abas ta dos que vive na opu lên cia e na far tu ra. 

Obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – So bre a

mesa, re que ri men tos que se rão li dos pelo Sr. 1º Se -
cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

São li dos os se guin tes:

REQUERIMENTO Nº 409, DE 2001

Fa le ceu, on tem, às 19 ho ras e 30 mi nu tos em
Sal va dor – BA, aos 88 anos, o es cri tor Jor ge Ama do,
que era ca sa do com a tam bém es cri to ra Zé lia Gat tai.

Jor ge Ama do foi De pu ta do Fe de ral cons ti tu in te
em 1946, mem bro da Aca de mia Bra si le i ra de Le tras e 
um dos mais res pe i ta dos es cri to res bra si le i ros no ex -
te ri or. Tem, en tre os sím bo los de suas obras, os li vros
”Ga bri e la Cra vo e Ca ne la“, ”Dona Flor e seus Dois
Ma ri dos“, ”Ti e ta“, e ”Te re sa Ba tis ta Can sa da de Gu er -
ra“.

Pe los gran des ser vi ços pres ta dos ao país é que, 
nos ter mos do art. 218 do Re gi men to Inter no e, de
acor do com as tra di ções da Casa, re que re mos que
se jam pres ta das as se guin tes ho me na gens:

• Inser ção em ata de voto de pro fun do
pe sar;

• Apre sen ta ção de con do lên ci as à fa -
mí lia, à Assem bléia Le gis la ti va, ao Go ver no
do Esta do da Ba hia e à Aca de mia Bra si le i ra 
de Le tras; e

• Re pre sen ta ção nos fu ne ra is.

Sala das Sessões, 7 de agosto de 2001. –
Senador Antonio Carlos Júnior – Senador  Paulo
Souto – Waldeck Ornelas – Maguito Vilela –
Hugo Napoleão

REQUERIMENTO Nº 410, DE 2001

Re que re mos, nos ter mos dos ar ti gos 218 e 219
do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, a in ser ção
em ata de voto de pro fun do pe sar pelo fa le ci men to do
es cri to Jor ge Ama do, que mor reu no úl ti mo dia 6.

Justificação

O es cri tor Jor ge Ama do me re ce uma ho me na -
gem de toda a Na ção bra si le i ra. Não ape nas por ha -
ver cri a do al guns dos per so na gens mais vi bran tes e
ines que cí ve is da nos sa li te ra tu ra, ha bi tan tes de re a li -
da des cru éis mas pro fun da men te hu ma nas, e que
car re gam em si o re gis tro dos cos tu mes de toda uma
re gião e uma épo ca, mas tam bém por ter sido sem pre 
pos su í do de um sen so de res pon sa bi li da de quan to à



im por tân cia so ci al do es cri tor no pro ces so de cons -
tru ção de uma cul tu ra na ci o nal. Sua vo ca ção po lí ti ca
e li te rá ria, seu sen so de de ver, sua pro fun da com pre -
en são dos ho mens e das mu lhe res que ob ser vou,
suas pa la vras se du to ras, sua in ti mi da de com o povo,
suas ce nas re co lhi das nos be cos da ci da de ou nos
cam pos de ca cau, nas are i as das du nas ou nas al co -
vas dos so bra dos, nos de ram um ros to mais ní ti do,
mais com ple to, mais bra si le i ro. Jor ge Ama do re gis -
trou em sua obra mu i tas das ca rac te rís ti cas da nos sa
so ci e da de, imor ta li zan do uma re a li da de que é ape -
nas nos sa, e por isso tão re co nhe ci da e uni ver sal -
men te ace i ta. Sua par ti ci pa ção na cons tru ção de nos -
sa alma nos de i xa uma he ran ça que se tor na rá cada
vez mais im pres cin dí vel nes te mun do em que tan tas
iden ti da des têm sido es ma ga das em nome de uma
he ge mo nia cul tu ral en tre la ça da a in te res ses eco nô -
mi cos ce gos e de vas ta do res. Sua cla ra in ten ção ide o -
ló gi ca, de ho mem com pro me ti do com o povo, com os
po bres, com os pro ble mas so ci a is, com a li ber da de,
dão a sua obra uma di men são trans cen den te, en con -
tra da por exem plo em Dic kens, sua gran de pa i xão li -
te rá ria, ou em Tóls toi. Jor ge Ama do sou be in ter pre tar
sua vi vên cia nas ruas de Sal va dor, nas fa zen das de
ca cau em Ilhéus, nos can dom blés, nas ro das de ca -
po e i ra, nas fe i ras e mer ca dos, nas pri sões em que
tan tas ve zes foi jo ga do, nas pra ças pú bli cas em que
seus li vros fo ram que i ma dos, trans for man do-a em
ques tões sig ni fi ca ti vas para a com pre en são da exis -
tên cia hu ma na. É de ho mens as sim que se cons trói
uma na ção viva, jus ta, po de ro sa e fe liz.

À Zé lia Gat tai, aos seus fi lhos Pa lo ma e João
Jor ge a todo povo ba i a no que tan to o ama va e ama, o
nos so sen ti men to de pe sar e so li da ri e da de nes se
mo men to.

Sala das ses sões, 7 de agos to de 2001. – Se -
na dor Edu ar do Su plicy – Se na dor Car los Wil son.

REQUERIMENTO Nº 411, DE 2001

Re que i ro, nos ter mos do art. 218 do Re gi men to
Inter no e de acor do com as tra di ções da Casa, ho me -
na gens de Pe sar pelo fa le ci men to do es cri tor ba i a no
Jor ge Ama do:

a) in ser ção em ata de voto de pro fun -
do pe sar;

b) apre sen ta ção de con do lên ci as à fa -
mí lia; ao Esta do de seu nas ci men to e às en -
ti da des cul tu ra is de nos so País.

Sala das Ses sões, 7 de agos to de 2001. – Se -
na do ra Mar lu ce Pin to.

REQUERIMENTO Nº 412, DE 2001

Com fun da men to no dis pos to no art. 218, in ci so
III alí nea c, do Re gi men to in ter no do Se na do Fe de ral,
re que i ro a Vos sa Exce lên da a in ser ção em Ata de um
voto de pro fun do pe sar pelo fa le ci men to, on tem, em
Sal va dor, do re no ma do e que ri do es cri tor bra si le i ro,
Jor ge Ama do, com en vio de men sa gens de con do -
lênn cia à sua fa mí lia.

Justificação

É com pro fun da tris te za que so li ci to esta ma ni -
fes ta ção de pe sar do Se na do Fe de ral so bre o fa le ci -
men to do ma i or es cri tor Con tem po râ neo bra si le i ro,
Jor ge Ama do, que mor reu on tem, às 19h30min, de in -
su fi ciên cia car día ca.

Jor ge Ama do, ba i a no de Ita bu na, que era mem -
bro da Aca de mia Bra si le i ra de Le tras há 40 anos, de i -
xa a mu lher, a tam bém es cri to ra Zé lia Gat tai, 85, com
quem era ca sa do des de 1945, e os fi lhos João Jor ge,
54, e Pa lo ma 50. Ele com ple ta ria 89 anos na pró xi ma
sex ta, dia 10.

Os nú me ros as so ci a dos à sua pro du ção li te rá ria 
são su per la ti vos. Jor ge Ama do ven deu mais de 20 mi -
lhões de exem pla res em mais de 46 pa í ses em 36 idi -
o mas.

Com a fal ta de Jor ge Ama do, a Ba hia, o Bra sil
e o mun do per dem o con ta to flu í di co do ho mem
con si go mes mo. A re a li da de para Jor ge Ama do é a
que se en con tra nas ruas – às ve zes mu i to su jas –,
no peso da lin gua gem real do co ti di a no trá gi -
co-cômico, na cru e za da dor e da ale gria con ta gi an -
te de seu ma i or per so na gem – o povo.

Sala das Ses sões, 7 de agos to de 2001. – Se -
na dor Pe dro Si mon.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Os re -
que ri men tos que aca ba ram de ser li dos de pen dem
de vo ta ção, em cujo en ca mi nha men to po de rão fa zer 
uso da pa la vra os Srs. Se na do res que o de se ja rem. 

Para en ca mi nhar, con ce do a pa la vra ao Se na -
dor Anto nio Car los Ju ni or.

O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (PFL –
BA. Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, nos úl -
ti mos me ses, Jor ge Ama do mais uma vez pren deu a 
aten ção dos bra si le i ros. Des ta vez, in fe liz men te, o
des fe cho nos co bre a to dos de tris te za. Per de mos o
ma i or con ta dor de his tó ria da Ba hia. O ma i or que
ela deu ao País. O ma i or que o Bra sil co nhe ceu. 



Por mais que a Ba hia pro cu ras se se pre pa rar,
esse des fe cho que afi nal se deu ca lou fun do em nos -
sa alma, mar can do-a com uma ine nar rá vel sen sa ção
de per ple xi da de e per da.

Jor ge Ama do há mu i to não per ten cia à Ba hia.
Sua obra trans cen deu, des de sem pre, os li mi tes de
sua ter ra. No Bra sil, são mais de 20 mi lhões de li -
vros ven di dos. 

A Ba hia so fre. So fre a dor do í da da per da de
um de seus fi lhos mais que ri dos. Da que le que é,
sem dú vi da, no pre sen te mo men to, o mais ilus tre e
que en car nou, re al men te, a le gen da de in te li gên cia
e ta len to em tudo que pu des se ex pres sar o sen ti -
men to não ape nas dos ba i a nos, mas do povo bra si -
le i ro. 

Sr. Pre si den te, Jor ge Ama do nos le gou uma
he ran ça li te rá ria sem ta ma nho. Uma obra fér til em
per so na gens de con te ú do psi co ló gi co ri quís si mo,
ex tra í dos, em sua ma i o ria, do co ti di a no ba i a no, mas
que se mos tra ram mais que ba i a nos, mais que bra -
si le i ros. 

O que é, se não uni ver sal, uma obra pu bli ca da
em mais de 60 pa í ses, em mais de 40 lín guas? 

O Jor ge Ama do co nhe ci do de to dos é o Jor ge
con ta dor de his tó ri as. O Jor ge sen su al de Ga bri e la,
de Ti e ta, de Esme ral da, de Dona Flor, de Te re za;
das tra mas bem ur di das que, com ma lí cia e ta len to,
cri a ram um uni ver so pa ra le lo do co ti di a no, in flu en ci -
a do pela re a li da de e a ela in flu en ci an do.

Mas o Jor ge ho mem pú bli co é ines go tá vel.

Na Assem bléia Cons ti tu in te de 1946, in te gran -
do o Par ti do Co mu nis ta Bra si le i ro, no es plen dor de
sua ju ven tu de, de mons trou com seu es pí ri to com ba -
ten te o po si ci o na men to po lí ti co que mar ca ria e tra ria 
con se qüên ci as à sua vida. 

O co mu nis ta que, como De pu ta do Fe de ral, lu -
tou pela li ber da de re li gi o sa. Per se gui do, cas sa do,
pre so, exi la do, ja ma is ab di cou de sua cren ça; ja ma is 
de i xou de amar e ser ama do por sua ter ra; de de -
mons trar esse amor a cada pas so de sua tra je tó ria. 

Ho mem de po si ção ide o ló gi ca fir me, foi ad mi -
ra do por to dos os se to res da vida na ci o nal. 

De i xan do à mar gem as ati vi da des par ti dá ri as 
por im po si ção de uma con jun tu ra ad ver sa, en tre -
gou-se de cor po e alma à li te ra tu ra, tra zen do em
suas obras a mar ca de suas con vic ções, que nun -
ca o im pe di ram de con vi ver com pes so as que
abra ça vam ca mi nhos di fe ren tes no cam po da ati vi -
da de po lí ti ca.

O imor tal da Aca de mia que lu tou con tra a cen -
su ra, que bi o gra fou Luiz Car los Pres tes, o Ca va lhe i -
ro da Espe ran ça, que teve o seu va lor re co nhe ci do e 
pre mi a do de ze nas de ve zes na Ba hia, no Bra sil e no 
ex te ri or.

Para mim, Jor ge Ama do tem um sig ni fi ca do
es pe ci al. Nos sas fa mí li as têm toda uma vida em co -
mum. São mais de trin ta anos de um es tre i to, ca ri -
nho so, fra ter nal e doce re la ci o na men to. O amor por
nos sa ter ra e nos sa gen te for jou e for ta le ceu essa
união. Por mais que me es for ce, fal ta rão ad je ti vos
que me per mi tam qua li fi car o que essa con vi vên cia
sig ni fi cou e per ma ne ce rá sig ni fi can do para nós.

Uma car ta de Jor ge Ama do a meu pai, que or -
gu lho sa men te a exi bia em seu ga bi ne te, e lá per ma -
ne ce co mi go, dá bem a di men são des sa con vi vên -
cia. Per mi to-me re pro du zir um pe que no tre cho, so li -
ci tan do que sua ín te gra faça par te des te meu pro -
nun ci a men to e fi gu re nos Ana is des ta Casa.

“Qu e ri do Anto nio, 
So mos do teu tem po e da tua ter ra e,

como se isso não bas tas se, go za mos da tua 
ami za de e da ami za de dos que te cer cam”.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, sei mu i to
bem como a dor trans pas sa o co ra ção quan do per de -
mos uma pes soa que ri da. Mas tam bém sei, Sr. Pre si -
den te, como o tem po nos en si na que ela per ma ne ce
pre sen te em nos sas lem bran ças por meio de suas
obras, en si na men tos e exem plos. 

Assim será com o ama do Jor ge.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, por isso
o seu de sa pa re ci men to não po de ria de i xar de ser
re gis tra do des ta tri bu na e, ao fa zê-lo, de se ja va que
esta Casa se as so ci as se ao luto, ao pe sar, à com -
pul são que en vol vem, hoje, toda a nos sa gen te ba i a -
na.

Com pro fun da tris te za na alma e a cer te za de
que essa dor se trans for ma rá em uma doce e or gu -
lho sa lem bran ça, en ca mi nha mos, o Se na dor Pa u lo
Sou to e eu, este re que ri men to de voto de pe sar à
apre ci a ção dos no bres Pa res do Se na do Fe de ral.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ANTONIO CARLOS
JÚNIOR EM SEU PRONUNCIAMENTO,
INSERIDO NOS TERMOS DO ART. 210
DO REGIMENTO INTERNO.



O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Pa u lo Sou to para en ca mi -
nhar a vo ta ção do re que ri men to.

O SR. PAULO SOUTO (PFL – BA. Para en ca mi -
nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, ba i a nos de to das as co -
res, de to das as ra ças, de to dos os par ti dos po lí ti cos
ti ve ram, tal vez, a par tir de on tem às 10h, o seu mo -
men to mais tris te ao en tra rem no Pa lá cio da Acla ma -
ção. Lá es tá va mos to dos re ce ben do o cor po de Jor ge
Ama do para a úl ti ma ho me na gem que os ba i a nos e
os bra si le i ros lhe pres ta ri am. Ali, o abra ço afe tu o so
em Zé lia, em João Jor ge, em Pa lo ma, em Ja mes, en -
fim, em to dos os seus fa mi li a res re pre sen ta va o abra -
ço que, sem dú vi da, to dos os bra si le i ros e ba i a nos
gos ta ri am de dar para de mons trar sua tris te za.

Mas, se é ver da de que aque le era um mo men to
tris te para to dos nós, não de i xa tam bém de ser ver da -
de que a mor te de Jor ge Ama do não in va li da as pas -
sa gens de sua vida. Jor ge Ama do não é um imor tal
ape nas por que per ten cia à Aca de mia Bra si le i ra de
Le tras. O que o imor ta li za, sem dú vi da, é a ri que za de
sua obra, são os per so na gens que fi ca ram po pu la res
no rá dio, na te le vi são e no ci ne ma, tor nan do sua obra
co nhe ci da de to dos os bra si le i ros e tam bém além de
nos sas fron te i ras. 

Ontem al guém di zia, com mu i ta pro pri e da de,
que a li te ra tu ra bra si le i ra re al men te não se ria co nhe -
ci da no es tran ge i ro não fora a obra des se gran de bra -
si le i ro e gran de ba i a no.

A sua ge ne ro si da de e a sua do çu ra fo ram for ja -
das no seu con ví vio com os ba i a nos. Ele re pre sen ta -

va bem o que cha ma mos de sen ti men to de “ba i a ni da -
de”. Nin guém o re pre sen ta va como ele. E ele con se -
guiu re pro du zi-lo nos seus li vros e na sua obra.

Por isso, nós que pre sen ci a mos, on tem, aque le
mo men to de tris te za – falo aqui tam bém em nome do
Se na dor Wal deck Orné las – di ri gi mo-nos ao Se na do
Fe de ral para di zer que con si de ra mos jus tas to das es -
sas ma ni fes ta ções de pe sar, que, cer ta men te, se rão
en cam pa das pela gran de ma i o ria dos Se na do res
aqui pre sen tes. 

Des sa for ma, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na -
do res, a Ba hia se sen te con tris ta da. A Ba hia sen te
que per deu um gran de fi lho, um gran de bra si le i ro.
Nós, da Ba hia, não per de mos ape nas o es cri tor que
hon rou o Bra sil, mas per de mos um fi lho ilus tre, per de -
mos um gran de ami go, aque le que imor ta li zou, por in -
ter mé dio de seus per so na gens, o nos so Esta do, e le -
vou para todo o mun do as pa i sa gens mais di ver si fi ca -
das da nos sa que ri da Ba hia.

Por isso, es ta mos aqui, hoje, par ti ci pan do, jun -
ta men te com o Se na do Fe de ral, des se mo men to de
tris te za, mas cer tos de que a obra de i xa da por Jor ge
Ama do vai imor ta li zá-lo, será re pro du zi da para sem -
pre e de i xa rá um gran de exem plo des se ba i a no e bra -
si le i ro que sou be hon rar o nos so País.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Hugo Na po leão, Lí der do
PFL.

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI. Para en -
ca mi nhar a vo ta ção.) – 

Sr. Pre si den te, em nome da Li de ran ça do Par ti -
do da Fren te Li be ral ve nho tra zer a mi nha pa la vra de
sa u da de, se cun dan do o re que ri men to dos Se na do -
res Anto nio Car los Ju ni or e Pa u lo Sou to, que tam bém
tive a hon ra de as si nar.

A Na ção cho ra, Sr. Pre si den te, a per da de um
de seus mais no tá ve is fi lhos, que teve uma atu a ção
des ta ca da e sig ni fi ca ti va em to dos os se to res da ati vi -
da de bra si le i ra e in ter na ci o nal. Pou cos como ele te -
rão tido uma abran gên cia tão gran de, tão ex pres si va
e tão in ten sa quan to Jor ge Ama do. Seus li vros, sua
obra foi pu bli ca da em de ze nas de lín guas, uma de las
o far si

Qu an do o meu pai foi Emba i xa dor do Bra sil na -
que le país, no tem po do Xá, Jor ge Ama do, que era
seu ami go dos tem pos de ju ven tu de, pe di ra-lhe que
con se guis se uma tra du ção em far si do seu O Ca va le -
i ro da Espe ran ça. As mais va ri a das na ções, o di ver -
sos pa í ses, pa re ce que to dos ab sor ve ram a obra de



Jor ge Ama do, tão va ri a da, tão ge nu i na men te ba i a na,
tão au ten ti ca men te bra si le i ra. 

A ca rac te ri za ção de seus per so na gens era, sem 
dú vi da al gu ma, algo de es sen ci a lís si mo. Era um de le -
i te fo lhe ar as pá gi nas e ain da o é – e por mu i to tem po
o será -, e ler os ro man ces de Jor ge Ama do. Co me -
çam com O País do Car na val, já con sa gra do na ad -
mi ra ção de Agri pi no Gri e co, gran de crí ti co li te rá rio,
que lhe va leu um pas so para Suor, para Mar Mor to e
para Ju bi a bá. De po is, uma ver da de i ra ple to ra com as 
pu bli ca ções de Ga bri e la, Cra vo e Ca ne la, Te re za
Ba tis ta Can sa da de Gu er ra, Qu in cas Ber ro
D’água, etc. Enfim, uma obra in ter mi ná vel.

É in te res san te no tar a fir me za das suas ati tu -
des: a sua fi li a ção e a sua le al da de ao Par ti do Co mu -
nis ta, que ter mi nou em cas sa ção. Fui ad vo ga do de
pri si o ne i ro po lí ti co, por tan to, sei o que sig ni fi ca ser
um cas sa do. 

Jor ge Ama do foi para o exí lio, para a Fran ça.
Ama va Pa ris e, ali, fez re la ci o na men tos dos mais va ri -
a dos no mun do in te lec tu al: Sar tre, Si mo ne Sig no ret e
até mes mo teve um en con tro com Albert Ca mus. Mais 
do que isto: en con trou-se, tam bém, com o es cri tor co -
lom bi a no Ga bri el Gar cia Mar quez, cuja obra é tão
vas ta e tão rica.

Apro xi mou-se dos in te lec tu a is das le tras e dos
in te lec tu a is da mú si ca: Ge or ges Mous ta ki, Harry Be -
la fon te, Yves Mon tand, en fim, can to res e can to ras de
vá ri os pa í ses do mun do. A to dos en can ta va com o
seu tom, com a sua mar ca de sim pli ci da de.

Nes ta Casa, re gis tro a ami za de que teve com
dois co le gas nos sos: o ex-Senador Anto nio Car los
Ma ga lhães e o Se na dor e ex-Presidente José Sar ney. 
Eram seus ami gos di le tos, com pa nhe i ros de vá ri as
ho ras. 

Por tan to, Jor ge Ama do era as sim, ad mi ra do
pela es quer da, pela di re i ta, pelo cen tro e pe las al tu ras 
da cons ciên cia na ci o nal. Bas ta olhar os jor na is de
hoje e ob ser var as suas fo to gra fi as ao lado de po pu la -
res na que ri da Ba hia; sen ta do nas cal ça das do Pe lou -
ri nho ou ca mi nhan do com José Sa ra ma go, tam bém
seu ami go, e, mu i tas ve zes, com can to ras e can to res
ba i a nos. E, cla ro, que bra si le i ros! 

É isso o que en can ta va em Jor ge Ama do. Equi li -
bra va a gran de za de sua in te li gên cia com a sim pli ci -
da de, qua se ino cen te, da sua bon da de.

Cer ta men te, está ga ran ti da a sua pas sa gem
para o des ti no.

Para en cer rar es sas sin ge las e mo des tas, mas
sin ce ras pa la vras, Sr. Pre si den te, eu gos ta ria de lem -
brar Edu ar do Por tel la, meu an te ces sor no Mi nis té rio

da Edu ca ção. Um nome la u re a do pela crí ti ca li te rá ria,
in clu si ve por meio da re vis ta O Tem po, que tão bem
con du ziu; sen do hoje Pre si den te da Bi bli o te ca Na ci o -
nal e mem bro da Aca de mia Bra si le i ra de Le tras. Dis se 
ele: “De sa pa re ce o es cri tor vir tu o so, a vida do es cri tor 
vir tu o so, e co me ça a vida do es cri tor vir tu al”.

Era o que eu ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra, por cin co mi nu tos, ao Se na dor Ber nar do 
Ca bral para en ca mi nhar.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM. Para
en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, eu não ti nha idéia
de que fos se fa lar após o Lí der Hugo Na po leão, até
por que S. Exª o fez em nome de to dos os in te gran tes
do Par ti do ao exer ci tar o mú nus da li de ran ça. 

Eu pen sa va que fa la ria de po is de Anto nio Car -
los Jú ni or, uma vez que eu que ria ou vir a voz dos ba i -
a nos. Foi o que fez Pa u lo Sou to, logo a se guir, mos -
tran do que a Ba hia per de um gran de vul to. E eu que -
ria fa lar de po is de S. Exª para di zer que não só a Ba -
hia per de um gran de vul to, uma vez que Jor ge Ama do 
foi um ci da dão do mun do. 

To das as loas que em vida lhe pres ta ram, em
ne nhum ins tan te ele de i xou de re co nhe cer que elas
es ta vam aba i xo das in jus ti ças so ci a is pe las qua is ele
bra da va, re cla ma va e das qua is ele sem pre con se -
guia lem brar que ti nha sido ví ti ma.

Por que en tão, Sr. Pre si den te, ocu po eu esta tri -
bu na após esta ex pli ca ção? 

O con ví vio não foi mu i to gran de. Não tive a fe li ci -
da de de vê-lo nas ve zes em que fui à Ba hia, e uma
de las na qua li da de de Pre si den te do Con se lho Fe de -
ral da Ordem dos Advo ga dos, mas ha via uma li ga ção
de afe to re cí pro co. 

Em 1937, Jor ge Ama do deu à lume o seu Ca pi -
tães de Are ia, que não foi o pri me i ro li vro. Ain da uni -
ver si tá rio, eu fa la va so bre isso, so bre a fi gu ra do Pe -
dro Bala. Anos de po is, ele me fez uma bela sur pre sa,
que da rei aos meus ne tos. Ele me en vi ou, em ja ne i ro
de 88, uma de di ca tó ria ca ri nho sa na sua edi ção be lís -
si ma de Ca pi tães de Are ia, com este po e ma em pro -
sa: 

“Para Ber nar do Ca bral, do seu ve lho ad mi ra dor,
com abra ço cor di al.

Jor ge Ama do. 
Bra sí lia, ja ne i ro de 88”. 
Sr. Pre si den te, essa é a ra zão. Qu e ro agra de cer

a quem pres tou tan tos ser vi ços ao Bra sil. 



Ele era ho mem li ga do ao mar, era uma es pé cie
de ma ri nhe i ro, e o in te res san te é que, já ao fi nal, se
re co lheu à Ba hia, as sim como um ma ri nhe i ro an co ra -
do no cais de tan tas re cor da ções, e fi cou lá, como um
fo ras te i ro que per deu o há bi to de par tir. Era a sua Ba -
hia.

Sr. Pre si den te, como bra si le i ro, que ro de i xar re -
gis tra do que Jor ge Ama do, de po is de mu i tos so fri -
men tos – por que foi até para a pri são e teve per da de
man da to -, con se guiu de i xar, com a mar ca do seu ta -
len to, as ci ca tri zes do de ver cum pri do em fa vor da sua 
Ba hia. 

Por tudo isso, Sr. Pre si den te, ele não é ape nas
um ba i a no que se foi. Ele é o bra si le i ro que per de mos.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -

do a pa la vra ao emi nen te Se na dor Ro ber to Fre i re.

O SR. ROBERTO FREIRE (Blo co/PPS – PE.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, te nho um dis -
cur so aqui, es cri to, e so li ci to que ele cons te dos Ana is 
da Casa.

Qu e ro ape nas pa ra fra se ar um con ter râ neo de V. 
Exª, um gran de bra si le i ro, com pa nhe i ro nos so, o po e -
ta Fer re i ra Gul lar. 

Hoje, em um ar ti go para o Jor nal do Bra sil, ele
dis se que as so ci e da des são in ven ções; in ven ções de 
to dos nós, que so mos in te gran tes dela. Na bra si le i ra,
nós bra si le i ros. E há aque les gran des in ven to res. Jor -
ge Ama do co me çou in ven tan do a Ba hia e in ven tou o
Bra sil. Tal vez, essa seja a ma i or ho me na gem que se
lhe pos sa pres tar. Ele é in ven tor do que nós so mos,
do Bra sil. E, se era imor tal, hoje ele se en can tou.

A ele, a ho me na gem do PPS, do an ti go Par ti do
Co mu nis ta Bra si le i ro, a mi nha ho me na gem fra ter na
como Pre si den te do PPS e her de i ro do PCB, do so ci -
a lis mo, da uto pia e de so nhos que Jor ge Ama do tam -
bém teve, jun to com a in ven ção do Bra sil.

(SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO
DO SENADOR ROBERTO FREIRE.)

O SR. ROBERTO FREIRE (Blo co/PPS – PE) –
Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, de po is de ler
os jor na is de hoje, ou vir as emis so ras de rá dio e as -
sis tir aos pro gra mas es pe ci a is e no ti ci o sos da te le vi -
são, fa lar de Jor ge Ama do, o ma i or es cri tor po pu lar
bra si le i ro de to dos os tem pos, é cair na re pe ti ção. O
Bra sil, tris te, do brou-se ante a his tó ria des te gi gan te
da li te ra tu ra mun di al, des te Ama do ter no que amou o
seu povo ener gi ca men te, mu ni do sem pre de sen ti -

men tos sin ce ros e por uma con vic ção de mo crá ti ca
co mum a pou cos.

Po de ría mos di zer que a vida de Jor ge Ama do é
a sín te se de tudo aqui lo que se es cre veu so bre o povo 
bra si le i ro. Como afir mou, den tro dele con vi vi am to das 
as ra ças. Di ria mais, no seu in te ri or tam bém con vi ve -
ram to das as co res, re li giões, pa i xões, amo res, cul tu -
ras, cons tru in do um for te sen ti men to de bra si li da de
ao mes mo tem po crí ti co e oti mis ta. 

Ódio era algo des car tá vel na vida do es cri tor.
Nem ódio de clas se ele pos su ía mais, em bo ra sem -
pre afir mas se, até os úl ti mos dias, a sua con vic ção fa -
vo rá vel ao so ci a lis mo de mo crá ti co, a sua gran de uto -
pia. Ao con trá rio da ma i o ria dos mor ta is, ti nha a ca pa -
ci da de de afir mar prin cí pi os sem de i xar de gos tar das
pes so as, à es quer da ou à di re i ta. De fen sor do di re i to
ple no à fe li ci da de de to dos os di fe ren tes, ele foi uma
es pé cie de fi a dor des ta na ção que ora ain da es ta mos
con so li dan do, a na ção da nin guen da de, para uti li zar -
mos um con ce i to ori gi nal do tam bém sa u do so Darcy
Ri be i ro.

Mu i tos bra si le i ros pas sa ram pe las fi le i ras do
Par ti do Co mu nis ta Bra si le i ro, do qual o PPS é her de i -
ro. Um tan to nos or gu lha, ou tro tan to não. Jor ge Ama -
do está no zê ni te da ga le ria que nos or gu lha, acom -
pa nha do de Car los Drum mond de Andra de, Gra ci li a -
no Ra mos, Di Ca val can ti, Oswald de Andra de, Por ti -
na ri, Caio Pra do Ju ni or, Arti gas, Darcy Ri be i ro, Pres -
tes, só para fi car em al guns. Nun ca che ga mos ao po -
der, mas to dos eles são no mes de es co las, uni ver si -
da des, ave ni das, ci da des, cen tros cul tu ra is no país
ima gi ná rio dos nos sos so nhos. Aliás, como diz o com -
pa nhe i ro Fer re i ra Gul lar– tam bém tes te mu nho vivo
do nos so or gu lho –, em bri lhan te ar ti go so bre Jor ge
Ama do, di zen do-o in ven tor da so ci e da de bra si le i ra
que se ria uma in ven ção de seus in te gran tes, to dos
es ses ci ta dos, e ou tros lem bra dos jun to ao Ama do,
são os nos sos gran des e ma gis tra is in ven to res. 

O mais bra si le i ro dos ba i a nos de i xa para nós
cen te nas, mi lha res de li ções. Nes tes tem pos de fun -
da men ta lis mos e in to le rân cia re li gi o sa no Mun do e,
re cen te men te en tre nós, de um cer to re cru des ci men -
to de pre con ce i tos, in clu si ve com o sur gi men to de fa -
ná ti cos que bran do ima gens de san tos e, pior, ali men -
ta do pelo uso, para nós ina ce i tá vel, do dis cur so de
teor po lí ti co, não po de mos es que cer o fato his tó ri co
de ter sido Ama do, um ma te ri a lis ta nem tan to, o au tor
da emen da cons ti tu ci o nal que ga ran tiu a li ber da de de
cul to no Bra sil. Sem pre unin do, ja ma is di vi din do.

Par ti cu lar men te, lem bro com emo ção meus en -
con tros com Jor ge Ama do, que já po vo a va a mi nha ju -
ven tu de, em Per nam bu co, e que tam bém está na raiz



da for ma ção de mi nhas con vic ções so ci a lis tas e de -
mo crá ti cas. Em 89, em Pa ris, es ti ve mos jun tos em um 
jan tar com jor na lis tas cor res pon den tes bra si le i ros na
casa do ci en tis ta Hil del bran do – tam bém co mu nis ta -,
um dos ex po en tes mun di a is das pes qui sas re fe ren tes 
a do en ças tro pi ca is, hoje mer gu lha do na Ama zô nia.

Na cam pa nha pre si den ci al de 89, de Jor ge
Ama do re ce bi apo io ex plí ci to, en con tran do-nos no ve -
lho ide al so ci a lis ta. No ba ir ro do Rio Ver me lho, em co -
mí cio do PCB, lá es ti ve ram usan do o mi cro fo ne, doce
e cons ci en te men te, Zé lia Gat tai e sua neta – Ama do
des can sa va em casa, qua se al can çá vel pelo som da
pra ça. Só com esse fato, en tre de ze nas de ou tros, já
pude me con si de rar vi to ri o so na que las ele i ções, mes -
mo em des sin to nia com as ur nas. Aliás, as vi tó ri as não
pre ci sam ser obri ga to ri a men te ma jo ri tá ri as e quan ti fi cá -
ve is. Elas tam bém vêm pela emo ção, pela sen si bi li da -
de, por um sim ples e sin ge lo ges to hu ma no.

Jor ge de to dos os san tos amou o seu povo com
uma for ça ini ma gi ná vel, mas acre di to que co lo cou al -
guns gra mas de for ça a mais no amor que ti nha pela fi -
lha de anar quis tas, gra ças a Deus, sua mu lher. Envio
nes se mo men to, para Zé lia, em meu nome e no do
PPS, um abra ço fra ter no, es ten den do-o ain da aos fi lhos 
João Cláu dio e Pa lo ma, bem como aos seus ne tos.

Se Jor ge Ama do já era imor tal, ago ra se en can -
tou.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Edu ar do Su plicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY  (Blo co/PT – SP.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor) –
Sr. Pre si den te, Se na dor Edi son Lo bão, Srªs e Srs. Se -
na do res, o es cri tor Jor ge Ama do me re ce a ho me na -
gem de toda a Na ção bra si le i ra, não ape nas por ha ver 
cri a do al guns dos per so na gens mais vi bran tes e ines -
que cí ve is da nos sa li te ra tu ra, ha bi tan tes de re a li da -
des cru éis mas pro fun da men te hu ma nas e que car re -
gam em si o re gis tro dos cos tu mes de toda uma re -
gião e uma épo ca, mas tam bém por ter sido sem pre
pos su í do de um sen so de res pon sa bi li da de quan to à
im por tân cia so ci al do es cri tor no pro ces so de cons -
tru ção de uma cul tu ra na ci o nal. 

Sua vo ca ção po lí ti ca e li te rá ria, seu sen so de
de ver, sua pro fun da com pre en são dos ho mens e das
mu lhe res que ob ser vou, suas pa la vras se du to ras,
sua in ti mi da de com o povo, suas ce nas re co lhi das
nos be cos da ci da de ou nos cam pos de ca cau, nas
are i as das du nas ou nas al co vas dos so bra dos, de -
ram-nos um ros to mais ní ti do, mais com ple to, mais
bra si le i ro. Jor ge Ama do re gis trou em sua obra mu i tas
das ca rac te rís ti cas da nos sa so ci e da de, imor ta li zan -

do uma re a li da de que é ape nas nos sa, e por isso tão
re co nhe ci da e uni ver sal men te ace i ta. 

Sua par ti ci pa ção na cons tru ção de nos sa alma
nos de i xa uma he ran ça que se tor na rá cada vez mais
im pres cin dí vel nes te mun do em que tan tas iden ti da -
des têm sido es ma ga das em nome de uma he ge mo -
nia cul tu ral en tre la ça da a in te res ses eco nô mi cos ce -
gos e de vas ta do res. Sua cla ra in ten ção ide o ló gi ca, de 
ho mem com pro me ti do com o povo, com os po bres,
com os pro ble mas so ci a is, com a li ber da de, dão a sua 
obra uma di men são trans cen den te, en con tra da, por
exem plo, em Dic kens, sua gran de pa i xão li te rá ria, ou
em Tols toi.

Jor ge Ama do sou be in ter pre tar sua vi vên cia nas 
ruas de Sal va dor, nas fa zen das de ca cau em Ilhéus,
nos can dom blés, nas ro das de ca po e i ra, nas fe i ras e
mer ca dos, nas pri sões em que tan tas ve zes foi jo ga -
do, nas pra ças pú bli cas em que seus li vros fo ram que -
i ma dos, trans for man do-a em ques tões sig ni fi ca ti vas
para a com pre en são da exis tên cia hu ma na. É de ho -
mens as sim que se cons trói uma na ção viva, jus ta,
po de ro sa e fe liz.

À Zé lia Gat tai, aos seus fi lhos, a todo o povo ba i -
a no, que tan to o ama va e ama, o nos so sen ti men to de 
pe sar e so li da ri e da de nes te mo men to.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Ma gui to Vi le la.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. Para
en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, tam bém que ro,
em nome do PMDB, do povo go i a no e dos Se na do res
Iris Re zen de e Ma u ro Mi ran da, pres tar as nos sas ho -
me na gens a esse que foi o ma i or e me lhor es cri tor
bra si le i ro.

Suas obras não só en can ta ram o Bra sil, mas o
mun do, pois mais de cin qüen ta e cin co pa í ses ti ve ram 
aces so a elas, com de ze nas de tra du ções, de for ma
que tudo o que foi dito é o que re al men te sen ti mos.

Não só a Ba hia per deu o seu ex po en te, como o
País per deu o seu gran de es cri tor e o mun do per deu
Jor ge Ama do.

De i xo aqui as ho me na gens de Go iás e do
PMDB.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -

do a pa la vra ao Se na dor Ro me ro Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.

Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, que ro tam -
bém, em meu nome, em nome da Li de ran ça do Go -
ver no e do Esta do de Ro ra i ma, as so ci ar-me ao re -



que ri men to de pe sar pelo fa le ci men to de Jor ge Ama -
do. 

Sem dú vi da ne nhu ma, Jor ge Ama do faz par te
de nos sas vi das. Apren de mos a vi ver, a so nhar, a
sen tir e a nos en tre ter com as his tó ri as de Jor ge Ama -
do, com a sua for ma de ver o mun do e com as li ções
que deu por in ter mé dio do seu tra ba lho e da sua obra.

Hoje, o Bra sil está mais po bre, pois per deu um
gran de ho mem, vis to como re fe rên cia por vá ri as ge -
ra ções, e, sem dú vi da al gu ma, esse fato me re ce ser
re gis tra do no Se na do Fe de ral.

Qu e ro en ca mi nhar fa vo ra vel men te a vo ta ção do 
re que ri men to e fa lar do nos so pe sar pelo fa le ci men to
de Jor ge Ama do, ao tem po em que trans mi to ao povo
ba i a no, à fa mí lia de Jor ge Ama do e a Zé lia Gat tai os
nos sos mais pro fun dos sen ti men tos.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao no bre Se na dor Lú cio Alcân ta ra, como 
úl ti mo ins cri to.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE. 
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, por mais que
eu me es for ças se não po de ria ser ori gi nal na tar de de 
hoje, de po is de ou vir tan tas ma ni fes ta ções so bre di fe -
ren tes as pec tos da vida e da obra de Jor ge Ama do.

Ape nas que ro tra zer a voz do Ce a rá, Esta do
com o qual ele ti nha li ga ções mu i to es tre i tas. Ha via
um cro nis ta ce a ren se, de quem ele era mu i to ami go,
cha ma do Míl ton Dias, ho mem mu i to li ga do à cul tu ra
ce a ren se e à nos sa re a li da de. Mu i tas ve zes, Jor ge
Ama do tro cou com ele idéi as e ou viu his tó ri as con ta -
das por Míl ton, que era um gran de con ta dor de his tó -
ri as. Assim, ha via esse es tre i to ca nal de co mu ni ca -
ção, que se re for ça va com um ma ra nhen se que tam -
bém vi veu mu i to tem po no Ce a rá, que foi Flo ri a no Te i -
xe i ra, gran de pin tor já fa le ci do e ilus tra dor de vá ri as
obras de Jor ge Ama do.

Então, nes te mo men to, que ro ape nas tra zer a
nos sa so li da ri e da de à fa mí lia pela enor me per da não
só da Ba hia, mas do Bra sil. No en tan to, a Ba hia é, de
cer ta for ma, o co ra ção do Bra sil. Qu an do le vou a vida, 
a cul tu ra ba i a na para suas pá gi nas imor ta is, ele tam -
bém le vou a vida e a cul tu ra bra si le i ra.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor José Alen car.

O SR. JOSÉ ALENCAR (PMDB – MG. Para en -
ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Esta do de Mi nas 
Ge ra is, que te nho a hon ra de re pre sen tar, não po de -

ria de i xar de tra zer o seu pro fun do pe sar pela per da
des se gran de bra si le i ro que foi Jor ge Ama do.

Nós, em Mi nas, até re i vin di ca mos o fato de Jor -
ge Ama do ser mi ne i ro, mas lem bra mos, ao ler a sua
obra, que foi a Ba hia prin ci pal men te que o ins pi rou.
Ele era ba i a no. Mas como a Ba hia é Bra sil, to dos te -
mos o di re i to de so frer tan to quan to os ba i a nos essa
gran de per da. Foi re al men te uma per da do Bra sil
como um todo e, por que não di zer, uma per da de
toda essa li te ra tu ra, in te lec tu a li da de e re pre sen ta ção
dos gran des ro man cis tas do mun do in te i ro. Hoje es ta -
mos to dos de luto. 

É por isso, Sr. Pre si den te, que re gis tro tam bém
a nos sa par ti ci pa ção no re que ri men to de pe sar que o
Se na do pres ta à fa mí lia Jor ge Ama do, es pe ci al men te 
na pes soa de sua que ri da es po sa Zé lia Gat tai.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Anto nio Car los Va la da res.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE. Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, que -
ro, tam bém, como ser gi pa no e ad mi ra dor da vas ta
obra de Jor ge Ama do, pres tar-lhe, nes ta hora, uma
sim ples, po rém sin ce ra, ho me na gem de al guém que,
na mo ci da de, leu mu i tos dos seus li vros, in clu si ve Te -
re sa Ba tis ta, can sa da de guer ra, onde mu i tas ce nas 
fo ram ins pi ra das no mo vi men to so ci al em Ser gi pe, o
meu Esta do.

Jor ge Ama do – po de mos afir mar alto e bom
som – foi o pri me i ro es cri tor con tem po râ neo que se
al çou ao mun do como um gran de li te ra to, um gran de
es cri tor, lido em todo o pla ne ta, nar ran do, nos seus li -
vros, não ape nas epi só di os tí pi cos da Ba hia, mas a
gran di o si da de da alma do povo bra si le i ro.

Por isso, Sr. Pre si den te, faço aqui este re gis tro
de sa u da de. 

Jor ge Ama do, cer ta men te, es ta rá na me mó ria
de cada um de nós, imor ta li za do na sua obra.

A sua mor te é re al men te uma gran de per da
para to dos os bra si le i ros. Mas fica o seu exem plo de
te na ci da de, a sua iden ti fi ca ção com as ra í zes po pu la -
res, com a nos sa cul tu ra, com a di vul ga ção de tudo
aqui lo que re pre sen ta a ri que za do nos so povo que ri -
do da Ba hia e do Bra sil.

Mi nhas ho me na gens, por tan to, a esse bri lhan te
es cri tor e à sua es po sa, Zé lia, tam bém gran de es cri -
to ra. 

A sua imor ta li da de está não ape nas nas pa la -
vras que aqui fo ram pro fe ri das, mas nas obras que
hon ra ram a in te li gên cia bra si le i ra.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.



O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Amir Lan do.

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO. Para en ca -
mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, não po de ria de i xar,
nes te mo men to, de re gis trar o pro fun do pe sar não só
do Esta do de Ron dô nia, mas de toda a Na ção pelo
de sa pa re ci men to de Jor ge Ama do.

Aos seus fa mi li a res, os nos sos vo tos de pe sar. 
Sr. Pre si den te, Jor ge Ama do, nes te mo men to,

deve es tar di an te do Cri a dor, le van do na ba ga gem
essa pro du ção imor tal – e, di an te de Deus, tal vez, to -
das as suas an gús ti as – po de rá ele des fi ar e ser mu i to 
mais fe liz do que nós que ain da per ma ne ce mos com
o mes mo so fri men to e a mes ma dor de um povo que
ele sou be pin tar com mes tria, com be le za, com a es -
té ti ca e com a es tru tu ra com que a pa la vra con se gue
en can tar a to dos.

Exa ta men te ago ra, quan do ele sai do nos so
con ví vio, po de ría mos re lem brar a idéia de Mi che lan -
ge lo, que, di an te da mor te, afir mou: “mor rer: não ser
nada; não ser mais nin guém; des po jar-se da fas ci na -
ção de si pró prio”.

É esse va zio que o ar tis ta de i xa de si mes mo,
mas não de sua obra, por que ela há de des fi ar os sé -
cu los. Com ele vai so bre vi ver a cul tu ra na ci o nal. Jor ge 
Ama do faz par te do gran de acer vo da me mó ria des te
País. Não te nho dú vi das de que sua obra so bre vi ve rá
para mos trar às ge ra ções vin dou ras o que foi o re tra to 
de um Bra sil, so bre tu do o dos ex clu í dos, o Bra sil de
um povo que ain da tem es pe ran ça e so nha um dia ser 
fe liz. Essa a men sa gem que en con tro na obra de Jor -
ge Ama do. Ape sar de to das as ma ze las da vida, das
di fi cul da des, o ho mem tem ain da um pro je to de fe li ci -
da de. 

É por isso que, nes ta hora, ao di zer que a imor -
ta li da de não só o acom pa nha rá, mas tam bém o Bra sil 
pe los sé cu los afo ra, por que essa li te ra tu ra será lida e
re vi vi da, pois Jor ge Ama do en ce nou o Bra sil para o
mun do in te i ro e para os bra si le i ros. É isso que fica na
nos sa me mó ria; é isso que fica na qui lo que re ve ren ci -
a mos.

O ar tis ta não mor re. A arte so bre vi ve a to dos
nós, e há de so bre vi ver Jor ge Ama do com ela.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -

do a pa la vra ao no bre Se na dor José Coê lho.
O SR. JOSÉ COÊLHO (PFL – PE. Para en ca mi -

nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, não sei se devo fa lar
como per nam bu ca no ou como fi lho da Ba hia, por que,

des de cedo, eu pe ga va o trem que saía de Ju a ze i ro,
na Ba hia, para Sal va dor, onde con cluí o gi ná sio e o
meu cur so su pe ri or. Por tan to, sou ba i a no por for ma -
ção e per nam bu ca no por nas ci men to.

Sr. Pre si den te, par ti ci pei de to das as lu tas aca -
dê mi cas que se de sen vol ve ram des de 1934 a 1946,
quan do ter mi nou a II Gu er ra Mun di al. Con vi vi com os
es tu dan tes e com Jor ge Ama do, não na sua in ti mi da -
de fa mi li ar, mas como com pa nhe i ro de luta, na que la
opor tu ni da de em que se ima gi na va sair do Esta do
Novo para o re gi me de mo crá ti co. 

Jor ge Ama do foi can ta do e de can ta do por to dos
os ora do res que me an te ce de ram, os qua is des cre ve -
ram a sua ima gem de ci da dão per fe i to, com ple to e de
uma in te li gên cia que vai fa zer fal ta à Ba hia e ao Bra sil. 
Jor ge Ama do era um ho mem hu mil de, um ho mem ex -
tra or di ná rio, de uma vi são es pe ta cu lar. Pou cos ho -
mens nes te País fo ram tão pró xi mos dos hu mil des
como Jor ge Ama do. Nes ta opor tu ni da de, como ba i a -
no, não po de ria de i xar de dar uma pa la vra, quan do
um gran de man to ne gro cai so bre a Ba hia, de i xan do
os ba i a nos to dos en tris te ci dos e cho ran do. 

A Ba hia per de uma gran de fi gu ra. Cer ta men te
que os ba i a nos vão ve ne rar a sua in te li gên cia, a sua
vi va ci da de, o seu con tá gio, en fim, to das as qua li da -
des ex tra or di ná ri as que ele pos su ía. E nós, que hoje
es ta mos aqui, en tris te ci dos, ha ve re mos de, tam bém,
jun tar tudo isso em fa vor des sa fi gu ra ex tra or di ná ria,
trans fe rin do à sua fa mí lia os nos sos sen ti men tos, os
nos sos pe sa res, na cer te za de que tudo o que es ta -
mos fa zen do é me nos do que Jor ge Ama do me re cia.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor La u ro Cam pos.

O SR. LAURO CAMPOS (Blo co/PDT – DF. Para
en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, hoje pos so fa lar
pelo meu Dis tri to Fe de ral, por que os meus ou tros dois 
com pa nhe i ros, re pre sen tan tes de Bra sí lia, aqui não
se en con tram. Pos so tam bém fa lar em nome do meu
Par ti do, o PDT, Par ti do que me re ce beu com tan to ca -
ri nho, Par ti do onde eu me sin to tão bem. 

Eu gos ta ria de po der cho rar uma lá gri ma ma i or,
mas a mi nha mo dés tia só pro duz, como tudo o que
sai de mim, co i sas pe que nas. Se pu des se, eu cho ra -
ria lá gri mas mais gros sas. Jor ge Ama do foi, para mim, 
a sur pre sa de quem en con tra um ou tro mun do. Mi ne i -
ro, e mi ne i rão mes mo, che io de pre con ce i tos e de li -
mi ta ções, res pe i ta dor de ta bus, con tra os qua is iria lu -
tar de po is, saí, uma vez, quan do não era co mum esse 
tu ris mo, para co nhe cer a Ba hia. E o fiz, es cu tan do o



cha ma men to de al guém com quem nun ca pes so al -
men te con vi vi: Jor ge Ama do. Foi ele quem me des -
per tou a cu ri o si da de pela Ba hia. Eu que ria sen tir o
che i ro, ver as co res, sen tir a eu fo ria es pon tâ nea da
Ba hia. Eu que ria co nhe cer um ou tro dia de re li gi o si -
da de que não fos sem aque les dias tris tes da ve lha
Vila Rica, da nos sa Ouro Pre to, en ca pu za da, en tris te -
ci da, si len te e en si mes ma da. Lá na Ba hia, co nhe ci
um ou tro con te ú do do ca to li cis mo. Que be le za um Fi -
na dos na Ba hia! Que be le za um ja ne i ro, quan do o
povo lava a es ca da ria como se es ti ves se la van do a
sua pró pria alma! 

Fi quei lá em Ita poã trin ta ines que cí ve is dias, re -
co nhe cen do aqui lo que Jor ge Ama do já ha via, com a
ma gia de seu es pí ri to e com a agi li da de de sua pena,
trans for ma do em cu ri o si da de in so pi tá vel. 

Jor ge Ama do não po de ria de i xar de ser so ci a lis -
ta, não po de ria de i xar de ser co mu nis ta. Mas, quan do
ele o foi – e foi de pu ta do pelo Par ti do Co mu nis ta, de -
pu ta do cas sa do –, ao de pa rar com a ri gi dez, com as
pa re des fri as, com as in for ma ções lon gín quas da qui -
lo que es ta va acon te cen do, por exem plo, no dito so ci -
a lis mo real, na União So vié ti ca, a sen si bi li da de hu -
ma na de Jor ge Ama do não po de ria ser en ga i o la da
den tro da ri gi dez da que les prin cí pi os e da que la prá ti -
ca em gran de par te de su ma na.

De modo que a sua hu ma ni da de, o seu so ci a lis -
mo hu ma no, a sua vi são de um fu tu ro dig no do ho -
mem, am plo, li vre, em que a li ber da de re al men te fos -
se a li ber da de de ali men tar, de fa zer sexo, de amar,
de se en tu si as mar, em que a li ber da de fos se a li ber -
da de po lí ti ca da ex pres são, sem pe i as, es sas li ber da -
des que sem pre ani ma ram Jor ge Ama do não en con -
tra ram, e não po de ri am en con trar, es pa ço, não po de -
ri am res pi rar den tro do Par ti do Co mu nis ta Bra si le i ro,
no qual en trou e do qual foi um mi li tan te. Obvi a men te
um mi li tan te cons tran gi do, um mi li tan te me nor, não
tão gran de quan to foi em ou tros do mí ni os em que a li -
ber da de para o seu es pí ri to, para a sua cri a ção, se
mos tra va in fi ni ta. 

Agra de ço o es pa ço que me foi dado. Eu es ta va
ali, dis pos to a es cu tar os im por tan tes e sen sí ve is pro -
nun ci a men tos que me an te ce de ram, mas não po de -
ria de i xar de di zer es sas pa la vras.

Pen so que, no fi nal des te mun do en can ta do de
Jor ge Ama do, ele se trans for mou em um de seus per -
so na gens. Será que não foi Jor ge Ama do que, ro de a -
do de seus ami gos ca cha ce i ros que fo ram as sis tir ao
seu fu ne ral, le van tou-se de seu ca i xão e saiu por aí,
brin can do de ba i a no, en gran de cen do a Ba hia e o Bra -
sil?

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao no bre Se na dor Ro ber to Sa tur ni no.

O SR. ROBERTO SATURNINO  (PSB – RJ. Para 
en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, tam bém que ro de -
i xar re gis tra da, nes ta ses são me mo rá vel, uma ex -
pres são do Rio de Ja ne i ro. Afi nal de con tas, Jor ge
Ama do é um es cri tor bra si le i ro, tal vez o es cri tor bra si -
le i ro mais co nhe ci do no mun do in te i ro. De sem pe nhou 
um pa pel es sen ci al na his tó ria da li te ra tu ra como pi o -
ne i ro de uma li te ra tu ra mo der na, que es ti mu lou e ins -
pi rou a ju ven tu de dos anos 40 e 50. Tive o in te res se
pela li te ra tu ra des per ta do pe las obras de Jor ge Ama -
do, es pe ci al men te Ju bi a bá, Mar Mor to, Ca pi tães da
Are ia. É pre ci sa men te des se pe río do de ju ven tu de
que me vem nes ta hora a re cor da ção mais amá vel e
gra ti fi can te do con ta to que tive com essa gran de fi gu -
ra bra si le i ra, exa ta men te nes se pe río do, quan do Jor -
ge Ama do era co mu nis ta. Esta é que é a ver da de. Eu
era es tu dan te, per ten cia à ju ven tu de co mu nis ta. Eu
es tu da va en ge nha ria, mas can ta va; eu era can tor e
can ta va pe ças tan to fol cló ri cas quan to de mú si ca eru -
di ta.

Jor ge Ama do gos ta va das co i sas que eu can ta -
va, mu i to es pe ci al men te de uma ba la da, cuja po e sia
foi es cri ta por Ethel Ro sem berg, es po sa de Ju li us Ro -
sem berg, ca sal con de na do à mor te nos anos 50, por
uma su pos ta ação de es pi o na gem nos Esta dos Uni -
dos, o que pro vo cou uma re a ção mun di al mu i to gran -
de. Ethel Ro sem berg de i xou esta ba la da es cri ta e
Edi no Gri e ger, nos so gran de com po si tor, ex po en te da 
nos sa mú si ca hoje, mu si cou essa ba la da e eu a can -
ta va. Jor ge Ama do gos ta va es pe ci al men te des sa
peça e me con vi da va a even tos no País e fora dele
exa ta men te para me apre sen tar can tan do essa ba la -
da. Lem bro-me de que vim a Go iâ nia, nos anos 50, e
fo mos aco lhi dos pelo en tão Go ver na dor Pe dro Lu do -
vi co, se di an do um Con gres so Bra si le i ro de Inte lec tu a -
is, por vol ta de 1954 por aí, não me re cor do exa ta -
men te. Com pa re ci, e Jor ge Ama do foi o gran de lí der
des se Con gres so, por ser a fi gu ra do Par ti do Co mu -
nis ta mais aca ta da e mais res pe i ta da, de ma i or des ta -
que nos me i os in te lec tu a is, e ele pra ti ca men te pro mo -
veu esse con gres so e me con vi dou a par ti ci par dele.
Eu lá es ti ve.

Con vi dou-me a par ti ci par do Con gres so Mun di -
al da Paz, em Hel sin que, do Fes ti val da Ju ven tu de,
em Var só via, e, em se gui da, a in te grar uma de le ga -
ção de ar tis tas bra si le i ros na União So vié ti ca. Fo mos
jun tos, sem pre.

Ti ve mos essa con vi vên cia mu i to pró xi ma na -
que le tem po, que de po is per deu-se na me di da em



que de i xei essa ati vi da de, que me tor nei um en ge nhe -
i ro e um eco no mis ta, e ele con ti nu ou; mas de po is,
tam bém se pa rou-se do Par ti do Co mu nis ta e eu de i xei 
a Ju ven tu de, in gres sei no Par ti do So ci a lis ta.

Enfim, se pa ra mo-nos; mas fi cou essa lem bran -
ça amá vel que para mim é co mo ven te nes te dia de
hoje, quan do apre ci a mos o voto de pe sar pelo fa le ci -
men to des te que foi um ex po en te da li te ra tu ra bra si le -
i ra, com o seu ca rá ter de pi o ne i ris mo na for ma dos
seus ro man ces e es pe ci al men te no le van ta men to da
ques tão so ci al, que era, para ele, fun da men tal, es -
sen ci al na mis são do es cri tor, do ro man cis ta.

Sr. Pre si den te, fica aqui o re gis tro de uma voz do 
Rio de Ja ne i ro, pe sa ro sa por essa per da ines ti má vel;
a voz de quem foi cha ma do à li te ra tu ra pe las obras
dele e uma voz de quem com par ti lhou, na ju ven tu de,
um ide al mu i to for te, ani ma dor, mo ti va dor, que nos
mo via a to dos, em bus ca da uto pia in ter na ci o nal da
fra ter ni da de en tre to dos os se res hu ma nos. Re gis tro
o meu pe sar pelo fa le ci men to des sa fi gu ra imor re dou -
ra, o es cri tor bra si le i ro Jor ge Ama do, a quem eu e o
meu Esta do, o Rio de Ja ne i ro, pres ta mos ho me na -
gem.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao emi nen te Se na dor Luiz Otá vio.

O SR. LUIZ OTÁVIO (Sem Par ti do – PA. Para
en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o meu Esta do, o
Pará, tam bém não po de ria de i xar de ren der ho me na -
gem a Jor ge Ama do, fa le ci do on tem na Ba hia. O Bra -
sil todo está tris te.

Na obra de Jor ge Ama do, o povo bra si le i ro ti nha
ho ras de la zer, de sa tis fa ção e de gran de es pe ran ça.
Mas essa es pe ran ça con ti nu a rá a exis tir. Hoje, os per -
so na gens de Jor ge Ama do não são ape nas bra si le i -
ros, mas in ter na ci o na is. Seu ro man ce Ga bri e la, Cra -
vo e Ca ne la, trans for ma do em no ve la, foi trans mi ti do
pela gran de ins ti tu i ção de co mu ni ca ção Rede Glo bo
para vá ri os pa í ses. Des se modo, o ar tis ta bra si le i ro
pôde mos trar a sua ca pa ci da de de ex pres são e ser
re co nhe ci do in ter na ci o nal men te. Suas obras, aqui
lem bra das pe los Se na do res que se ma ni fes ta ram,
são mar cas para a ju ven tu de, para as cri an ças, para
to dos os bra si le i ros.

Sr. Pre si den te, era o que ti nha a di zer.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -

do a pa la vra ao no bre Se na dor Pa u lo Har tung.

O SR. PAULO HARTUNG (Blo co/PPS – ES.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Se na dor
Ro ber to Fre i re já fa lou em nome do nos so Par ti do, o

PPS, re gis tran do todo o nos so or gu lho por este gran -
de ba i a no, este gran de bra si le i ro, Jor ge Ama do, e que 
es ta rá sem pre en tre nós, na nos sa vida cul tu ral, por
meio de sua obra.

Res pe i tan do o tem po da ses são – já fui aler ta do 
pelo Pre si den te – de se jo ape nas, em nome da Ban -
ca da ca pi xa ba, do Se na dor Ri car do San tos, do Se na -
dor Ger son Ca ma ta, e em nome do povo do Esta do
do Espí ri to San to, di zer da nos sa tris te za aos fa mi li a -
res de Jor ge Ama do, ao povo ba i a no, ao povo bra si le i -
ro, por esta gran de per da na ci o nal, para um País que
pre ci sa ver re co nhe ci das sua cul tu ra e sua iden ti da -
de.

Por tan to, fica o nos so re gis tro, o meu e o dos ca -
pi xa bas, da dor e da tris te za pela per da de al guém tão 
im por tan te para um País que ten ta bus car o seu ca mi -
nho, sua tra je tó ria, sua afir ma ção cul tu ral.

Obri ga do, Sr. Pre si den te.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO
DO SR. SR. SENADOR PAULO HARTUNG.

O SR. PAULO HARTUNG (Blo co/PPS – ES) –
Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, em nome de
PPS, que ro re gis trar o nos so pe sar pela per da de Jor -
ge Ama do que, an tes de ser o gran de ho mem das Le -
tras, era um ci da dão pre o cu pa do com os des ti nos do
Bra sil. Foi atra vés de suas obras que ele re fle tiu o
nos so País, cap tan do a alma bra si le i ra a par tir da Ba -
hia, e fez a nos sa li te ra tu ra in se rir-se no pla no in ter -
na ci o nal, abrin do as por tas do mer ca do edi to ri al para
obras de ou tros au to res.

Jor ge Ama do in ter pre tou este Bra sil eclé ti co,
he te ro gê neo e mul ti fa ce ta do, tra du zin do todo nos so
sin cre tis mo atra vés dos per so na gens que ha bi ta ram
suas obras, re ti ra dos do ima gi ná rio po pu lar ba i a no,
com toda sua cara de pa i xão, sen su a li da de e ten são.

O le ga do li te rá rio de Jor ge Ama do é ines ti má vel. 
Suas obras, que fo ram pu bli ca das em mais de 50 pa í -
ses, ten do ven di do mais de 100 mi lhões de exem pla -
res em todo o mun do, fa lam de um Bra sil de car ne e
osso, o Bra sil dos tra ba lha do res que suam suas ca mi -
sas no cais do por to, o Bra sil da di ver si da de re li gi o sa,
dos tra ba lha do res ru ra is nas plan ta ções de ca cau,
das pros ti tu tas, dos me no res aban do na dos, dos imi -
gran tes e das po pu la ções ri be i ri nhas. 

Seus li vros re tra tam o Bra sil como um gran de
mo sa i co, imor ta li zan do per so na gens como Ga bri e la,
Dona Flor, Va di nho, Te o bal do, o tur co Na cib, Te re sa
Ba tis ta, Ti e ta e tan tos ou tros que são a ima gem fiel de 
um país que, ape sar de to dos os con tras tes, tem es -
pe ran ças. Seus te mas são va ri a dos, do li ris mo de
amo res im pos sí ve is em Mar mor to , pas san do pela



de nún cia da mi sé ria e da ex plo ra ção po lí ti ca da seca
em Ter ras do sem fim; re tra tan do o uni ver so dos me -
ni nos de rua em Ca pi tães de are ia, ou mos tran do a
sen su a li da de e os cos tu mes em Ga bri e la, cra vo e
ca ne la e Os ve lhos Ma ri nhe i ros. Jor ge Arma do es -
cre veu a ver da de i ra li te ra tu ra bra si le i ra, den tro de em
pa drão es té ti co e psi co ló gi co fiel às nos sas ori gens
afro-portuguesas, na mes ma li nha de um Sér gio Bu -
ar que de Ho lan da e de um Gil ber to Frey re, que fi ze -
ram uma bri lhan te in ter pre ta ção so ci o ló gi ca do Bra sil.

Jor ge Ama do hon ra não só a cul tu ra na ci o nal,
mas tam bém o PPS, pois foi um his tó ri co mem bro do
ex tin to PCB. Foi de pu ta do fe de ral em 1945, as su min -
do-se como um “es cri tor do par ti do”, dada sua for ma -
ção mar xis ta e seu re pú dio ao Esta do Novo e ao na -
zi-fascismo eu ro peu. So freu per se gui ções, exí lio e
pri sões, foi cas sa do em 1948, e se guiu para a Tche -
cos lo vá quia, só re tor nan do ao Bra sil em 1956. Nos so
ve lho co mu nis ta aban do nou a luta par ti dá ria, mas
não as idéi as, con ven ci do de que, atra vés da li te ra tu -
ra po de ria con tri bu ir, me lhor do que na vida par la -
men tar, para pen sar cri ti ca men te o Bra sil. E o fez sem 
des vir tu ar-se de seu sen ti men to de amor ao País, à
sua gen te, à Ba hia e aos li vros, com a mes ma sim pli -
ci da de com que vi veu. Para ele, “o so ci a lis mo é o fu tu -
ro. A que da do muro de Ber lim sig ni fi cou o fim de di ta -
du ras me do nhas que exis ti am em nome do co mu nis -
mo, mas não eram co mu nis mo”. 

Foi um es cri tor aves so à in te lec tu a li da de, por -
que acre di ta va mais na sim pli ci da de do que na fu ti li -
da de, por isso sua obra per ma ne ce rá en tre as mais
des ta ca das de nos sa li te ra tu ra e uma das mais tra du -
zi das no mun do in te i ro, por que o es cri tor não se dis -
so ci ou do ho mem, não se fe chou no her me tis mo vo -
ca bu lar, nem de i xou que o pe dan tis mo in te lec tu al
ofus cas se as pes so as. Ele sem pre es te ve per to do
povo e esse povo, com o qual con vi veu, é que for ne -
ceu ma té ria e cir cuns tân cia para seus ro man ces de
su ces so. 

Esse é Jor ge Ama do, um ho mem que amou a
vida, as pes so as, foi fiel aos ami gos, e, aci ma de tudo, 
con tou com a par ce ria, a so li da ri e da de e a cum pli ci -
da de de sua mu lher, a es cri to ra Zé lia Gat tai, com
quem vi veu uma vida de in ten sa pa i xão pes so al e li te -
rá ria.

De Jor ge Ama do fica uma gran de li ção para to -
dos nós, e que ro aqui des ta car uma de suas fa las,
que exem pli fi ca mu i to bem o ca rá ter de sua es cri tu ra:
“É óti mo que os es cri to res se jam cul tos, li dos. Mas
nada dis so ser vi rá, se eles não vi ve rem ar den te men -
te a vida, não ama rem os ho mens, as co i sas, as pa i -
sa gens, não se mis tu ra rem in ten sa men te à vida. Se

não o fi ze rem, fi ca rão li vres cos, e essa é a pior des -
gra ça que pode su ce der a um es cri tor”.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Car los Pa tro cí nio.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO. Para
en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) –  Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, em bo ra em pou -
cas pa la vras, eu não po de ria de i xar de fa lar do de se jo 
de abra çar a fa mí lia do gran de es cri tor, en sa ís ta e ro -
man cis ta Jor ge Ama do, o ma i or es cri tor que o Bra sil
já co nhe ceu, e to das as fa mí li as bra si le i ras, por que o
luto é de to dos nós, bra si le i ros.

Sr. Pre si den te, se o no bre es cri tor Jor ge Ama do
ti ves se con se gui do im plan tar as suas idéi as no cam -
po po lí ti co, ain da que não ti ves se es cri to qual quer
obra, o Bra sil se ria um País mu i to di fe ren te, pois ele
sem pre pen sou na ver da de i ra de mo cra cia so ci al.

O Bra sil está de luto e cho ra a sua mor te. Fa lar
da mor te de Jor ge Ama do pa re ce pa ra do xal, por que
ele é um gran de imor tal.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -

do a pa la vra ao Se na dor Ade mir Andra de.
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA. Para en -

ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, sou um pa ra en se
ba i a no, ou um ba i a no pa ra en se e, como to dos, sin to
pro fun da men te a mor te de Jor ge Ama do.

Não con vi vi com ele, mas vivi, na mi nha ado les -
cên cia e ju ven tu de, jun to ao povo com quem ele vi -
veu, um povo cuja vida ele re la tou de ma ne i ra ini gua -
lá vel. Não co nhe ço ou tro es cri tor que te nha re tra ta do
tão bem o povo hu mil de, po bre, so fri do, e que tem as
mais di ver sas e ima gi ná ve is cren ças. Não co nhe ço
ou tro es cri tor tão en tro sa do, tão real na qui lo que es -
cre via como foi Jor ge Ama do.

É uma pena para o Bra sil e para o mun do a sua
mor te.

Jor ge Ama do le vou o nome do nos so País e o da 
Ba hia para todo o pla ne ta Ter ra. Além de bri lhan te es -
cri tor, de ter sa bi do ob ser var e in ter pre tar a vida do
povo sim ples da Ba hia, foi po lí ti co que or gu lha a to -
dos nós. So men te um ho mem sen sí vel, um so ci a lis ta, 
po de ria fa lar do povo como ele o fez.

De for ma que não ape nas as suas obras, o re la -
to da vida do povo com quem ele con vi veu, mas fun -
da men tal men te as suas idéi as po lí ti cas de vem ser
pre ser va das e de vem ser vir de exem plo para todo o
povo bra si le i ro, prin ci pal men te para os po lí ti cos. Se ria 
mu i to in te res san te se os po lí ti cos do Bra sil ob ser vas -
sem Jor ge Ama do na sua ca pa ci da de li te ra ta, mas,



fun da men tal men te, no seu pen sa men to e na sua de -
di ca ção po lí ti ca.

Assim, la men to pelo Pará, pela Ba hia, pelo Bra -
sil, pelo PSB a mor te de Jor ge Ama do.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Re nan Ca lhe i ros.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. Para
en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Sras e Srs Se na do res, qui se ra eu, nes te
ins tan te, dis por de ca pa ci da de ou po der in cor po rar
mes mo o imen so ta len to de Jor ge Ama do para lhe
pres tar uma ho me na gem me re ci da, dig na de sua ca -
pa ci da de li te rá ria. Ao lado de Gra ci li a no Ra mos, José
Lins do Rego e Ra quel de Qu e i roz, ain da que es te jam 
cla ras as di fe ren ças es ti lís ti cas, Jor ge Ama do é o ro -
man cis ta nor des ti no que re pre sen ta o em ble ma da in -
ven ti vi da de. É um fic ci o nis ta con tem po râ neo e em
cons tan te evo lu ção.

To das as suas sa gas es tão am bi en ta das na Ba -
hia. Apren deu como nin guém o co ti di a no de sen su a li -
da de, de ro man tis mo e o ce ná rio mí ti co de sua ter ra,
nela pro je tan do seus per so na gens, que já es tão eter -
ni za dos na me mó ria bra si le i ra. Na cib, Ga bri e la, Dona
Flor e Ti e ta, gra ças à for ça ima gé ti ca de seus ro man -
ces, con quis ta ram o mun do pelo ci ne ma e pela te le vi -
são.

Suas pri me i ras fic ções como País do Car na val , 
Ju bi a bá, Mar Mor to e Ca pi tães da Are ia es tão per -
me a das de in ten ci o na li da de po lí ti ca e so ci al. São
obras que de nun ci am a de com po si ção so ci al, evi den -
ci am a luta de clas ses den tro de um País, à épo ca,
sub po li ti za do. Ju bi a bá , sem dú vi da, é a me lhor re pre -
sen ta ção des se pe río do. 

São pá gi nas es cri tas no pe río do em que Jor ge
Ama do teve uma in ten sa ati vi da de po lí ti ca no Par ti do
Co mu nis ta, pelo qual foi De pu ta do. Mes mo com a re -
ser va de al guns crí ti cos, Jor ge Ama do sou be ou sar e
avan çar. Sin te ti zou em suas obras a alma do povo
bra si le i ro. O sin cre tis mo re li gi o so, a con vi vên cia, a to -
le rân cia e o pa ci fis mo es tão so be ja men te es pe lha dos 
nos ro man ces: Ga bri e la, Cra vo e Ca ne la, Ten da dos 
Mi la gres, Ti e ta do Agres te, Te re sa Ba tis ta Can sa -
da de Gu er ra, To ca ia Gran de e no au to bi o grá fi co
Na ve ga ção de Ca bo ta gem. 

Ao lado de Gra ci li a no Ra mos, Gu i ma rães Rosa
e Ma cha do de Assis, Jor ge Ama do é, in ques ti o na vel -
men te, um dos ma i o res fic ci o nis tas da his tó ria li te rá -
ria bra si le i ra e, sem dú vi da, o au tor na ci o nal mais co -
nhe ci do no mun do. As tra du ções de suas sa gas já al -

can ça ram mais de ses sen ta pa í ses e sua im por tân cia 
li te rá ria é in dis cu tí vel.

Sr. Pre si den te, Sras e Srs  Se na do res, a Ba hia
hoje está de si dra ta da. Per de a in ten si da de de suas
co res, a pu jan ça de seus aro mas, o vi gor de sua mís -
ti ca. A Ba hia, par ti cu lar men te, e o Bra sil es tão ór fãos
de quem me lhor viu, in ter pre tou e fa bu lou aque le
Esta do e o Bra sil, con se qüen te men te.

Que Jor ge Ama do des can se em paz na sua
ama da Ba hia.

Sr. Pre si den te, como Lí der do PMDB, su po nho
es tar ex pres san do o sen ti men to de to dos os mem -
bros da nos sa Ban ca da, apo i an do a apro va ção des se 
re que ri men to.

Antes de en cer rar, so li da ri zo-me com a fa mí lia,
na pes soa da tam bém es cri to ra Ze lia Gat tai, e su gi ro,
em boa hora, que o Go ver no bra si le i ro en cam pe a in -
di ca ção de Jor ge Ama do para o No bel de Li te ra tu ra.

Mu i to obri ga do a to dos.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -

do a pa la vra ao Se na dor Pe dro Si mon, úl ti mo ora dor
ins cri to.

O SR. PEDRO SIMON  (PMDB – RS. Para en ca -
mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Sra s e Srs Se na do res, não há ne nhu ma dú vi da
de que Jor ge Ama do pra ti ca men te cri ou a Ba hia que
co nhe ce mos. Como re pre sen tan te do Rio Gran de do
Sul, sou um dos que subs cre ve o re que ri men to de pe -
sar pela mor te des se que foi tal vez o ma i or es cri tor
que fa lou so bre o Bra sil.

Hoje é um dia de mu i to so fri men to para nós, não 
ape nas pelo gran de es cri tor, o ex tra or di ná rio es cri tor,
Jor ge Ama do era mais do que um es cri tor. A fi gu ra hu -
ma na de Jor ge Ama do, a sua vida, a sua tra je tó ria e
as suas pre o cu pa ções são de uma pro fun di da de, de
um con te ú do tal que faz com que nos apa i xo ne mos,
por que não há ne nhum de nós que não te nha pas sa -
do mu i tas e mu i tas ho ras vi bran do, len do os li vros de
Jor ge Ama do, ou mo men tos emo ci o nan tes ven do os
fil mes que re tra ta ram suas obras. 

Mas Jor ge Ama do era um ex tra or di ná rio ho mem 
pú bli co. De pu ta do cons ti tu in te, lu tou na sua mo ci da de 
con tra o Esta do Novo, na bus ca pela im plan ta ção da
de mo cra cia. E a con se guiu, jun to com tan tos, num
dos mo men tos mais emo ci o nan tes da vida bra si le i ra,
que foi a Cons ti tu in te de 1946. Ali, ho mens de gran de
cul tu ra, de gran de com pe tên cia, de pen sa men to ju rí -
di co e so ci al os mais di fe ren tes se uni ram para fa zer
uma ex tra or di ná ria Cons ti tu i ção. Reli os de ba tes da
Cons ti tu in te de 46. Sen ti o que é uma Cons ti tu i ção fe i -
ta por pes so as que co nhe cem, que vi bra ram, que vi -



ve ram o seu País. Aque les que, exi la dos pelo Esta do
Novo, vi e ram dos mais re côn di tos pa í ses do mun do,
vol ta ram à sua ter ra e, pelo voto po pu lar, vi e ram para
a Cons ti tu in te; e da que les que fi ca ram aqui ba ten do
pal mas, in clu si ve para o sis te ma, mas que ti nham que 
se adap tar à nova re a li da de. 

Foi um gran de mo men to aque le da Cons ti tu in te
de 1946, com gran des fi gu ras, gran des ju ris tas, gran -
des par la men ta res e gran des cul tu ras, prin ci pal men -
te, por que cada uma de las ti nha uma vida de sa cri fí -
cio, de lu tas, de san gue e de suor pela sua pá tria.

Infe liz men te, a vida é as sim mes mo, aque la
mes ma gen te mag ní fi ca, que fez a ex tra or di ná ria
Cons ti tu i ção de 46, num ges to mes qui nho, até hoje
in com pre en sí vel, cas sou o man da to dos seus ir mãos
cons ti tu in tes e de i xou fora da lei o Par ti do Co mu nis ta
Bra si le i ro, o que foi um erro sob to dos os pon tos de
vis ta, sob o pon to de vis ta éti co, mo ral e po lí ti co. Eram 
pes so as que de vi am se cons ti tu ir, se or ga ni zar, para
de ba ter, dis cu tir e de fen der aqui as suas idéi as. Eram
a mi no ria; pou cos, é ver da de. Cas sa dos, pas sa ram a
fa zer a po lí ti ca do an ti co mu nis mo, per se guin do, pren -
den do e in ven tan do as mais sé ri as e va ri a das ra zões
con tra um gru po que até on tem — e ago ra, pelo que
se vê em al guns jor na is, ten tam re fa zer — exis tia na
tese do an ti co mu nis mo. Mes mo as sim, esse gran de
bra si le i ro que per cor reu con gres sos do mun do in te i ro
a fa vor da paz, que par ti ci pou de re u niões e con fe rên -
ci as po lí ti co-intelectuais pelo mun do afo ra a fa vor da
paz, con ti nu ou a sua tra je tó ria. E aque les li vros, Sr.
Pre si den te, como Ca pi tães da Are ia, que, na mi nha
mo ci da de, emo ci o na ram-me? Di ria que, tal vez, te nha 
sido das obras a que mais fun do to cou a mi nha sen si -
bi li da de e co brou de mim uma res pos ta, uma re a ção,
fos se ela qual fos se, ain da que utó pi ca. O Jor ge Ama -
do de Ca pi tães da Are ia con ti nua. E, de cer ta for ma,
de ma ne i ra emo ci o nan te e fan tás ti ca, o lí der po lí ti co,
o lí der in te lec tu al, o lí der so ci al, es co lheu uma fór mu -
la di fe ren te para su bir e ocu par as al tu ras da li te ra tu -
ra. Con si de ro a obra de Jor ge Ama do como A Co mé -
dia Hu ma na, de Bal zac. Ve mos aque las cri a tu ras que 
ele cri a va e que apa re ci am num ro man ce, da qui a
pou co nou tro e pa re cia que eram cri a tu ras que es ta -
vam à nos sa roda. Os per so na gens cri a dos pelo nos -
so que ri do ba i a no eram re al men te cada um à sua fe i -
tu ra, cada um ao seu je i to. 

Jor ge Ama do é um au tor que se deve ler e re ler
nas en tre li nhas. De ve-se ver o sen ti do do de bo che, da 
fla u ta, da iro nia, da for ma como ele apre sen ta. Mas
tem que se ler. O con te ú do mos tra o des man do so ci al
e os equí vo cos pra ti ca dos na que la so ci e da de. Mas
Jor ge Ama do era um re tra tis ta. Darcy Ri be i ro, quan do 

es cre veu o seu li vro O Povo Bra si le i ro , di zia: “Escre -
vo o li vro O Povo Bra si le i ro por que exis te a raça bra -
si le i ra, que se está cons ti tu in do. A raça bra si le i ra, que
não tem igual no mun do, por que se cons ti tu iu da mes -
cla das ou tras ra ças”. Ve mos, nos Esta dos Uni dos,
ne gros iso la dos ali, afri ca nos ali, la ti no-americanos
ali, ja po ne ses ali, chi ne ses ali, ita li a nos ali. Já no Bra -
sil, mes clou-se e daí sur giu a raça bra si le i ra. É o que
faz o nos so Jor ge Ama do na sua obra: ele mes cla as
ra ças no can ti nho da com po si ção per ma nen te e
cons tan te da sua Ba hia.

Hoje, é um dia di fe ren te! Hoje, cho ra a Ba hia e
cho ra mos nós. Nas nos sas igre jas, 365 na Ba hia, há
gen te re zan do. Nos can dom blés, aos mi lha res pela
Ba hia, há gen te re zan do. Os ma ri nhe i ros na be i ra do
mar, aos mi lha res e mi lha res pela Ba hia, es tão olhan -
do o seu mar, es tão ven do ir e vol tar as em bar ca ções,
mas sen tem uma fal ta pro fun da. O sol é o mes mo na
Ba hia. A be le za da que le ter ri tó rio, a be le za da que le
mar é a mes ma. Mas hoje é como se o sol não ti ves se
se le van ta do. É como se as pes so as pas sas sem a an -
dar sem en ten der para aon de vão e por que vão. Hoje
é dia de se fe cha rem os olhos e re cor dar os per so na -
gens de Jor ge Ama do. 

Às duas e meia da ma dru ga da, a TV Glo bo fez
pas sar o fil me Ga bri e la, Cra vo e Ca ne la. Foi uma
gran de ho me na gem que a TV Glo bo pres tou, por que
não há dú vi da de que nós que es tá va mos ma go a dos,
cho ca dos com a mor te, en ten de mos que Jor ge Ama -
do não mor reu. Um ho mem como Jor ge Ama do, com
a sua obra, com a sua his tó ria, não mor re. Os per so -
na gens dele, não ape nas ele, não ape nas sua es po -
sa, flu tu a rão per ma nen te men te no ar. E o seu exem -
plo sim. Não nos ilu da mos, não va mos ba ter pal mas e 
vi brar qua se cho ran do como eu on tem, às qua tro da
ma dru ga da, quan do ter mi nou Ga bri e la, Cra vo e Ca -
ne la; lem brar Jor ge Ama do por Ga bri e la sim; lem brar
pe las obras e pe los ti pos que ele cri ou sim, mas lem -
brar Jor ge Ama do pela sua luta so ci al, pela de fe sa
que ele fez das te ses de este seu País ser di fe ren te,
ser mais fra ter no, ser mais so ci al e ser mais jus to. Ele
fez por me re cer, ele lu tou por isso, ele quis isso; e a
sua obra toda deve se en ga la nar den tro do ob je ti vo do 
jus to e do so ci al, do imor tal e que ri do Jor ge Ama do.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Em vo ta -
ção os re que ri men tos li dos.

As Srªs e Srs. Se na do res que o apro vam que i -
ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va dos.

Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.



O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Srªs e
Srs. Se na do res, Jor ge Ama do vai so bre vi ver na me -
mó ria do povo bra si le i ro. Ra ras são as per so na li da -
des, como Jor ge, que se eter ni zam na his tó ria e nas
len das de uma Na ção por for ça de seu ex tra or di ná rio
ta len to. Um ta len to que be i ra a ge ni a li da de pela ele -
va ção de suas cri a ções, sem pre a ser vi ço do povo
sim ples, com as suas qua li da des e os seus de fe i tos. 

Des de jo vem, Jor ge Ama do cum priu o ro te i ro do 
seu des ti no, que era o de lu tar pela Jus ti ça e pe los
des va li dos. Por eles foi ele i to De pu ta do Fe de ral e por
eles en fren tou na pró pria car ne as do res da pri são e
do exí lio. Trans plan tou para a sua obra a alma mais
au tên ti ca do bra si le i ro. Como fi gu ra hu ma na – tem pe -
ra men to che io de do çu ra, ge ne ro si da de e ale gria -,
fez le giões de ami gos no Bra sil e no ex te ri or. Com a
sua li te ra tu ra, hon rou e ex pan diu o per fil do nos so
País. Hoje cho ra mos a sua mor te fí si ca, mas cer tos
es ta mos de que ele per ma ne ce rá sem pre vivo, por
meio de suas uto pi as, do cul to das fu tu ras ge ra ções
de bra si le i ros.

Srªs e Srs. Se na do res, fui en con trá-lo cer ta
vez em Pa ris pro du zin do ri que za. E não se su po nha
que me re fi ro à ri que za fi nan ce i ra, à ri que za mo ne -
tá ria. Re fi ro-me àque la ri que za de que fo ram pró di -
gos os gre gos e os egíp ci os: re fi ro-me à ri que za da
cul tu ra, que é imor re dou ra, à ri que za do sa ber, de
que as ge ra ções se va lem por toda a eter ni da de. 

Aqui tudo se dis se so bre Jor ge Ama do, e ain da 
há pou co se fa lou so bre o Cons ti tu in te Jor ge Ama -
do. O Bra sil tem sido pró di go em Cons ti tu i ções – a
Cons ti tu i ção de 1891, a Cons ti tu i ção de 1937, a
Cons ti tu i ção de 1946, a Cons ti tu i ção de 1967, a
Cons ti tu i ção de 1969, a Cons ti tu i ção de 1988 –,
mas foi exa ta men te na Cons ti tu i ção de 1946 que
Jor ge Ama do fir mou a sua pre sen ça com o bri lho do 
seu ta len to e do seu sa ber.

Srªs e Srs. Se na do res, a Pre si dên cia de sig na
co mis são for ma da pe los Se na do res José Sar ney,
Wal deck Orné las e Fran ce li no Pe re i ra para re pre -
sen tar o Se na do nas ce ri mô ni as fú ne bres.

Em ho me na gem ao ilus tre fa le ci do, a esse
gran de ba i a no e bra si le i ro, de ter mi no o has te a men -
to, a meio mas tro, da Ban de i ra Na ci o nal fi xa da em
fren te ao edi fí cio sede do Se na do Fe de ral, em si nal
de luto ofi ci al.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – So bre
a mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 1º Se -
cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Em vo ta -
ção o re que ri men to.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa)

Apro va do.
Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – So bre a

mesa, pro pos ta de emen da à Cons ti tu i ção que será
lida pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

É lida a se guin te:

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO Nº 21, DE 2001

Alte ra a re da ção do ar ti go 6º da
Cons ti tu i ção Fe de ral.

As Me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se -
na do Fe de ral, nos ter mos do § 3º do art. 60 da Cons ti -
tu i ção Fe de ral, pro mul gam a se guin te Emen da ao
tex to cons ti tu ci o nal:

Art. 1º O art. 6º da Cons ti tu i ção Fe de ral pas sa a
vi go rar com a se guin te re da ção:

”Art. 6º São di re i tos so ci a is , a edu ca -
ção, a sa ú de, a ali men ta ção, o tra ba lho, a

REQUERIMENTO Nº  413, DE 2001



mo ra dia, o la zer, a se gu ran ça, a pre vi dên cia 
so ci al, a pro te ção à ma ter ni da de e à in fân -
cia, a as sis tên cia aos de sam pa ra dos, na
for ma des ta Cons ti tu i ção.“

Art. 2 Esta Emen da, en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Justificação

A Cons ti tu i ção Fe de ral em seu ar ti go 6º apon ta
como di re i tos so ci a is dos bra si le i ros a edu ca ção, a
sa ú de, o tra ba lho, a mo ra dia, o la zer, a se gu ran ça, a
pre vi dên cia so ci al, a pro te ção à ma ter ni da de e à in -
fân cia e a as sis tên cia aos de sam pa ra dos.

Esta pro pos ta de emen da à Cons ti tu i ção in clui a 
ali men ta ção no rol dos di re i tos so ci a is.

O Di re i to à ali men ta ção foi re co nhe ci do pela Co -
mis são de Di re i tos Hu ma nos da ONU, em 1993, em
re u nião re a li za da na ci da de de Vi e na, Inte gra da por
52 pa í ses, e con tan do com o voto fa vo rá vel do Bra sil,
re gis tran do ape nas um voto con tra (EUA), a re fe ri da
Co mis são da ONU com essa de ci são his tó ri ca en ri -
que ceu a Car ta dos Di re i tos de 1948, co lo can do em
pri me i ro lu gar, en tre os di re i tos do ci da dão, a ali men -
ta ção.

Se gun do Jean Zi e gler, que é re la tor es pe ci al da
ONU so bre o di re i to à ali men ta ção, ”há um ge no cí dio
si len ci o so num pla ne ta que, se gun do a FAO (Orga ni -
za ção das Na ções Uni das para ali men ta ção), pode
dar de co mer ao do bro de sua po pu la ção“ (JB, ed. De
4/8/2001, pág. 10). O que ele quis di zer é que a eco -
no mia mun di al pro duz ali men ta ção para 12 bi lhões
de pes so as (duas ve zes a po pu la ção mun di al), en -
quan to mor rem de fome mais de 100 mil pes so as por
dia. A jus ta in dig na ção de Zi el gler é ge ra da pela in di -
fe ren ça do mun do de sen vol vi do que en ca ra a mor te
pela fome ”como uma fa ta li da de, quan do é um as sas -
si na to co me ti do por uma or dem mun di al em que só
come quem pode pa gar“. Ele dis cri mi na as ca u sas:
dis tri bu i ção de si gual da ri que za, en qua dra men to de
uma ne ces si da de vi tal em re gras de ofer ta e pro cu ra
de ter mi na das por ne gó ci os glo ba is na Bol sa Mer can -
til de Chi ca go — ou en tão cor rup ção, di ta du ras, o ali -
men to usa do como arma de guer ra (no Afe ga nis tão,
na Pa les ti na), a dre na gem de re cur sos para o pa ga -
men to da dí vi da, a de ten ção de pa ten tes uni ver sa is
por em pre sas agro a li men ta res.

Em nos so pais, 1/3 da po pu la ção bra si le i ra é
mal nu tri da, 9% das cri an ças mor rem an tes de com -
ple tar um ano de vida.

Em pes qui sa da FGV ela bo ra da com o ob je ti vo
de mos trar o Mapa da Fome no Bra sil, en con tra mos

que há 50 mi lhões de mi se rá ve is no Bra sil (29,3% da
po pu la ção tem ren da in fe ri or a 80 re a is per ca pi ta). O 
cus to agre ga do para a er ra di ca ção da in di gên cia bra -
si le i ra cor res pon de a 1.69 bi lhões men sa is ou 3.81 da 
ren da fa mi li ar.

Foi pro va do ci en ti fi ca men te que a fome crô ni ca
re duz a ca pa ci da de de apren di za do das cri an ças, di -
mi nu in do o ren di men to es co lar. No adul to gera mal
es tar, e sua ca pa ci da de fí si ca fica mu i to re du zi da,
além dis so, as mu lhe res aca bam ge ran do fi lhos pre -
ma tu ros.

São vá ri as as so lu ções que exis tem: os go ver -
nos de ve ri am dar ên fa se a pro je tos so ci a is para a ge -
ra ção do bem co mum. De ve ri am ser in ves ti dos re cur -
sos na agri cul tu ra fa mi li ar, na de sa pro pri a ção de ter -
ras im pro du ti vas, onde os as sen ta dos pas sa ri am a
pro du zir seus pró pri os ali men tos e a ven der o ex ce -
den te na ci da de, agre gan do ren da; in ves ti men tos em
pro gra mas de com ba te a fome e a mi sé ria; abas te ci -
men to d’água e sa ne a men to bá si co; sa ú de e edu ca -
ção como pri o ri da des re a is.

Como vi mos, o Bra sil ma ni fes tou-se ofi ci al men -
te, na ONU, fa vo rá vel à in clu são da ali men ta ção como 
di re i to so ci al do ci da dão.

Inse rir esse di re i to em nos sa Car ta Mag na é a
con fir ma ção des se no bre pen sa men to em não per -
mi tir que nin guém ve nha a mor rer no Bra sil por fal ta
de um pra to de co mi da. Essa pre vi são cons ti tu ci o -
nal, não tem o ob je ti vo de for çar uma dis tri bu i ção
ale a tó ria ou de ma gó gi ca de ces tas bá si cas, sem cri -
té ri os ou sem mo ti va ção. A prin ci pal fi na li da de é as -
se gu rar aos seg men tos mais po bres da po pu la ção o 
es ta be le ci men to de po lí ti cas pú bli cas con sis ten tes
que evi tem a fome e a mi sé ria, e as sim, cada bra si -
le i ro pos sa usu fru ir de uma ali men ta ção ade qua da à 
sua so bre vi vên cia.

Há mais de 200 anos já di zia Je an-Jacques
Rous se au: ”Entre o fra co e o for te, é a li ber da de que 
opri me, e é a lei que li ber ta“.

Não se re mos um país dig no en quan to as sis tir -
mos a esse qua dro dan tes co de mi sé ria, onde a co -
mi da não che ga à mesa de mu i tos dos nos sos ir -
mãos, onde a fome per sis te não ape nas nos bol -
sões do Nor des te, mas, in fe liz men te, em todo o Bra -
sil. Enquan to isso a alta con cen tra ção de ren da aqui 
re i nan te au men ta a cada dia os pri vi lé gi os de uma
mi no ria de abas ta dos que vive na opu lên cia e na
far tu ra.

Sala das Ses sões,  7 de agos to de 2001. – Se -
na dor Anto nio Car los Va la da res.



LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA
 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

CAPÍTULO II
Dos Di re i tos So ci a is

Art. 6º São di re i tos so ci a is a edu ca ção, a sa ú de,
o tra ba lho, o la zer, a se gu ran ça, a pre vi dên cia so ci al,
a pro te ção à ma ter ni da de e à in fân cia, a as sis tên cia
aos de sam pa ra dos, na for ma des ta Cons ti tu i ção.

*Art. 7º São di re i tos dos tra ba lha do res ur ba nos
e ru ra is, além de ou tros que vi sem à me lho ria de sua
con di ção so ci al:

I – re la ção de em pre go pro te gi da con tra des pe -
di da ar bi trá ria ou sem jus ta ca u sa, nos ter mos de lei
com ple men tar, que pre ve rá in de ni za ção com pen sa -
tó ria, den tre ou tros di re i tos;

II – se gu ro-desemprego, em caso de de sem pre -
go in vo lun tá rio;

III – fun do de ga ran tia do tem po de ser vi ço;

IV – sa lá rio mí ni mo, fi xa do em lei, na ci o nal men -
te uni fi ca do, ca paz de aten der às suas ne ces si da des
vi ta is bá si cas e às de sua fa mí lia com mo ra dia, ali -
men ta ção, edu ca ção, sa ú de, la zer, ves tuá rio, hi gi e ne, 
trans por te e pre vi dên cia so ci al, com re a jus tes pe rió -
di cos que lhe pre ser vem o po der aqui si ti vo, sen do ve -
da da sua vin cu la ção para qual quer fim;

*EC 20/98.

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

(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e 
Ci da da nia.)



O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A pro -
pos ta de emen da à Cons ti tu i ção que aca ba de ser
lida está su je i ta às dis po si ções cons tan tes do art. 354 
e se guin tes do Re gi men to Inter no.

A ma té ria será des pa cha da à Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – So bre a
mesa, pro je tos de lei do Se na do que se rão li dos pelo
1º Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

São li dos os se guin tes:

PROJETO DE LEI DO SENADO
(Nº 131, 2001)

Cria o Ser vi ço So ci al da Sa ú de
(SESS) e o Ser vi ço Na ci o nal de Apren di -
za gem da Sa ú de (SENASS).

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fi cam co me ti dos à Con fe de ra ção Na ci o -

nal de Sa ú de – Hos pi ta is, Esta be le ci men tos e Ser vi -
ços (CNS), ob ser va das as dis po si ções des ta lei, os
en car gos de cri ar, or ga ni zar e ad mi nis trar o Ser vi ço
So ci al da Sa ú de (SESS) e o Ser vi ço Na ci o nal de
Apren di za gem da Sa ú de (SENASS), com per so na li -
da de ju rí di ca de di re i to pri va do, sem pre ju í zo da fis ca -
li za ção da apli ca ção de seu re cur sos pelo Tri bu nal de
Con tas da União.

Art. 2º Com pe te ao SESS, atu an do em es tre i ta
co o pe ra ção com ór gãos do Po der Pú bli co e com a ini -
ci a ti va pri va da, de sen vol ver, exe cu tar e apo i ar pro gra -
mas vol ta dos à pro mo ção so ci al e hu ma na dos tra ba -
lha do res em es ta be le ci men tos de ser vi ços de sa ú de,
no ta da men te nos cam pos da sa ú de, ali men ta ção, hi -
gi e ne e se gu ran ça no tra ba lho, edu ca ção, cul tu ra, es -
por te, la zer, as sis tên cia à in fân cia e de ma is ati vi da -
des afins.

Art. 3º Com pe te ao Se nass, atu an do em es tre i ta 
co o pe ra ção com os ór gãos do Po der Pú bli co e com a
ini ci a ti va pri va da, or ga ni zar, man ter e ad mi nis trar es -
co las de apren di za gem e cen tros de tre i na men to para 
os tra ba lha do res em es ta be le ci men tos de ser vi ços
de sa ú de, além do aper fe i ço a men to da mão-de-obra
exis ten te.

Art. 4º O SESS e o Se nass se rão di ri gi dos, cada
um de les, por um Con se lho Na ci o nal, que de fi ni rá as
po lí ti cas e di re tri zes do res pec ti vo ser vi ço e ele ge rá
sua Di re to ria Exe cu ti va.

Art. 5º Os Con se lhos Na ci o na is re fe ri dos no ar ti go 
an te ri or se rão cons ti tu í dos pe los se guin tes mem bros:

a) Pre si den te da Con fe de ra ção Na ci o -
nal de Sa ú de – Hos pi ta is, Esta be le ci men tos 
e Ser vi ços (CNS) que os di ri gi rá;

b) Pre si den te das Fe de ra ções que
com põem a Con fe de ra ção Na ci o nal de Sa ú -
de – Hos pi ta is, Esta be le ci men tos e Ser vi ços 
(CNS);

c) um re pre sen tan te da Con fe de ra ção
Na ci o nal dos Tra ba lha do res em Sa ú de;

d) um re pre sen tan te do Mi nis té rio do
Tra ba lho;

e) um re pre sen tan te do Mi nis té rio da
Sa ú de;

f) um re pre sen tan te do Mi nis té rio da
Pre vi dên cia So ci al.

Art. 6º A ad mi nis tra ção do SESS e do Se nass,
será des cen tra li za da, ca ben do aos res pec ti vos Con -
se lhos Na ci o na is de fi nir a ex ten são ter ri to ri al de cada
uni da de ad mi nis tra ti va, que po de rá ser de âm bi to es -
ta du al ou in te res ta du al.

Art. 7º Cada uni da de ad mi nis tra ti va do SESS e
do Se nass será di ri gi da por um Con se lho Re gi o nal,
que ze la rá pela ade qua da apli ca ção dos re cur sos dis -
po ní ve is, no de sen vol vi men to do pro gra mas de sua
com pe tên cia, de acor do com as po lí ti cas e di re tri zes
do Con se lho Na ci o nal.

Pa rá gra fo úni co. Cada Con se lho Re gi o nal do
SESS e do Se nass, ele ge rá sua Di re to ria Exe cu ti va.

Art. 8º Os Con se lhos Re gi o na is re fe ri dos no ar -
ti go an te ri or se rão cons ti tu í dos pe los se guin tes mem -
bros:

a) Pre si den te da Fe de ra ção que os di -
ri gi rá;

b) Pre si den te dos Sin di ca tos que com -
põem a Fe de ra ção;

c) Pre si den te da Fe de ra ção Re gi o nal
dos Tra ba lhos da Sa ú de;

d) Um re pre sen tan te da De le ga cia Re -
gi o nal do Tra ba lho;

e) Um re pre sen tan te re gi o nal do Mi nis -
té rio da Pre vi dên cia e Assis tên cia So ci al;

f) Um re pre sen tan te da Se cre ta ria
Esta du al de Sa ú de.

Parágrafo único. Nos Conselhos Regionais, de 
âmbito interestadual, as Federações poderão indicar 
um representante para cada Estado de sua base
territorial, abrangido pela respectiva unidade
administrativa, aplicando-se o mesmo critério à
representação dos Conselhos Estaduais de Saúde



Art. 9º Os Con se lhos Re gi o na is do SESS e do
Se nass, po de rão au to ri zar a ins ta la ção de agên ci as
nas ci da des ou re giões me tro po li ta nas em que se re -
gis trem gran des con cen tra ções de tra ba lha do res na
Sa ú de.

Pa rá gra fo úni co. As agên cia de que tra ta este
ar ti go se rão vin cu la das ad mi nis tra ti va men te às res -
pec ti vas di re to ri as exe cu ti vas re gi o na is.

Art. 10. As con tri bu i ções hoje de vi das pe los es -
ta be le ci men tos de ser vi ços de Sa ú de ao SESC e ao
Se nac, ins ti tu í das no art. 3º dos De cre tos-Lei nºs.
9.403/46 e 9.853/46, pas sa rão a ser re co lhi das, nas
mes mas alí quo tas e pra zos e pelo mes mo sis te ma, a
fa vor do SESS e do Se nass, res pec ti va men te.

Art. 11. Os pro fis si o na is au tô no mos (mé di cos,
den tis tas, psi có lo gos, te ra pe u tas ocu pa ci o na is e de -
ma is pro fis si o na is li be ra is), pas sa rão a con tri bu ir anu -
al men te, para o SESS e para o Se nass, con tri bu i ções
es sas que se rão re co lhi das atra vés de gui as pró pri as, 
por oca sião do re co lhi men to de suas con tri bu i ções
sin di ca is.

Art. 12 – As con tri bu i ções re fe ri das nos ar ti gos
10 e 11 fi cam su je i tas às mes mas con di ções, pra zos,
san ções pri vi lé gi os, in clu si ve no que se re fe re à co -
bran ça ju di ci al, apli cá ve is às con tri bu i ções para a Se -
gu ri da de So ci al ar re ca da das pelo INSS.

Art. 13. Os re cur sos fi nan ce i ros ao SESS e ao
Se nass, de du zi da a quo ta de 10% (dez por cen to)
para as des pe sas ge ra is a car go dos Con se lhos e Di -
re to ri as Exe cu ti vas na ci o na is, se rão apli ca dos na
mes ma re gião em que fo rem ar re ca da dos, ob ser va do 
o dis pos to no art. 11 da pre sen te lei.

Art. 14. Apli cam-se ao SESS e ao Se nass, as
dis po si ções le ga is re fe ren tes ao SESC que não con -
fli ta rem com a pre sen te lei.

Art. 14. Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Justificação

O se tor de ser vi ços de sa ú de res pon de por sig -
ni fi ca ti va par ce la de cir cu la ção de pes so as e bens,
com de ze nas de mi lha res de em pre sas que ge ram
em tor no de 1.800.000 (um mi lhão e oi to cen tos mil)
em pre gos di re tos e cer ca de mes mo nú me ro de em -
pre gos in di re tos.

Ape sar des ses nú me ros ex pres si vos, o se tor
não é do ta do de um Ser vi ço So ci al e de um Ser vi ço
de Apren di za gem pró pri os, ca pa zes de aten der às
ne ces si da des es pe cí fi cas dos seus tra ba lha do res,
per ma ne cen do vin cu la do, há mais de 40 anos, ao
SESC e ao Se nac.

Sem em bar go dos re le van tes ser vi ços que es -
sas ins ti tu i ções têm pres ta do aos co mer ciá ri os, cre -
den ci an do-os ao res pe i to e à ad mi ra ção de quan tos
em nos so País ocu pam-se da as sis tên cia so ci al e da
for ma ção pro fis si o nal, o cer to é que, sen do di ri gi dos
pe las en ti da des sin di ca is re pre sen ta ti vas do co mér -
cio, por ób vio, não po dem ter a mes ma sen si bi li da de
para a pro ble má ti ca do tra ba lha dor da Sa ú de, qua se
sem pre des qua li fi ca do e sem con di ções de aces so a
um apri mo ra men to pro fis si o nal tão in dis pen sá vel ao
con for to e a se gu ran ça dos pa ci en tes e aos seus cu i -
da dos.

O tra ta men to di fe ren ci a do para o tra ba lha dor da 
área da sa ú de, jus ti fi ca-se pe las suas pró pri as ca rac -
te rís ti cas como ser hu ma no que con vi ve com a dor e
com a com pa i xão, sen ti men tos que são pre sen tes no
seu dia a dia.

A for ma ção des se tra ba lha dor deve ter uma es -
pe ci fi ci da de que so men te as pes so as vin cu la das às
ações e ser vi ços de Sa ú de se rão ca pa zes de des co -
brir e im ple men tar.

Ao lon go des ses anos de vin cu la ção ao SESC e
ao Se nac, o se tor de pres ta ção de ser vi ços de Sa ú de
acu mu lou pro ble mas gra ves e crô ni cos nos cam pos
de as sis tên cia so ci al e da ca pa ci ta ção pro fis si o nal de
seus tra ba lha do res, ape sar de car re ar, anu al men te
mi lhões de re a is, aos co fres dos SESC e do Se nac.

Tal dis tor ção aju da a com pre en der o des com -
pas so tec no ló gi co do se tor da Sa ú de em re la ção do
con jun to da eco no mia bra si le i ra, ex pli can do tam bém
o ele va do ín di ce de in fec ções hos pi ta la res e do en ças
pro fis si o na is.

O pre sen te pro je to ob je ti va cor ri gir essa si tu a -
ção, pre ven do a cri a ção do Ser vi ço So ci al de Sa ú de e 
o Ser vi ço Na ci o nal de Apren di za gem da Sa ú de, pre -
co ni zan do um sis te ma de ad mi nis tra ção de mo crá ti co, 
des cen tra li za do e par ti ci pa ti vo, com o en vol vi men to
de to dos os seg men tos e ór gãos pú bli cos in te res sa -
dos. E o faz sem ge rar no vos en car gos para o Po der
Pú bli co ou para as em pre sas vin cu la das ao se tor,
ape nas re di re ci o na os re cur sos já des pen di dos pela
ini ci a ti va pri va da, as se gu ran do à Con fe de ra ção Na ci -
o nal de Sa ú de – Hos pi ta is, Esta be le ci men tos e Ser vi -
ços (CNS) a ocu pa ção de todo o es pa ço que lhe está
ga ran ti do como en ti da de de grau su pe ri or.

O se tor de sa ú de con tri bui com 2,5% (dois e
meio por cen to) de suas fo lhas de pa ga men to para
SESC e Se nac. E inad mis sí vel, por in com pa tí vel com
a or dem cons ti tu ci o nal e so ci al vi gen tes, que uma ca -
te go ria in te i ra men te di ver sa, a do Co mér cio, con ti nue
pre va le cen do-se des sas suas sig ni fi ca ti vas con tri bu i -
ções men sa is, en quan to a pró pria ca te go ria, que po -



de ria ser aten di da com es tes re cur sos, con ti nue de -
sas sis ti da.

Esta mes ma área de Sa ú de, que hoje con ta com 
um sis te ma re pre sen ta ti vo pró prio, cons ti tu í do pela
Con fe de ra ção Na ci o nal de Sa ú de — Hos pi ta is, Esta -
be le ci men tos e Ser vi ços (CNS), 6 fe de ra ções e 72
sin di ca tos e mais de 10 es cri tó ri os de re pre sen ta ção,
em nada vê jus ti fi ca da sua per ma nên cia tu te la da e in -
de se ja da nas en ti da des sin di ca is do Co mér cio. Essa
só li da es tru tu ra sin di cal, até mes mo com re pre sen ta -
ção nos pró pri os ór gãos ges to res do Sis te ma Úni co
de Sa ú de, jus ti fi ca o seu de sa tre la men to, no par ti cu -
lar, do se tor do Co mér cio.

Sa ú de não é co mér cio, é ser vi ço, in clu si ve re co -
nhe ci do há mais de 30 anos pelo Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral, quan do isen tou a ca te go ria do re co lhi men to
do ICMS.

A apro va ção do pre sen te Pro je to de lei, por tan -
to, além de fa zer jus ti ça ao se tor da Sa ú de no Bra sil,
pro pi ci a rá, a mé dio e lon go pra zo, be ne fí ci os con si de -
rá ve is à po pu la ção bra si le i ra, que po de rá con tar com
fun ci o ná ri os com pe ten tes, bem tre i na dos e efi ci en -
tes, à al tu ra das exi gên ci as do mer ca do de tra ba lho
que ca mi nha, a pas sos lar gos, para uma me di ci na de
alta tec no lo gia

Sala das Ses sões, 7 de agos to de 2001. – Se na -
dor Ge ral do Althoff.

(Às Co mis sões de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia e de as sun tos So ci a is – ter -
mi na ti va ca ben do à úl ti ma a de ci são.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 132, DE 2001

Acres cen ta dis po si ti vo à Lei nº
9.433, de 8 de ja ne i ro de 1997, para pre -
ver a con vo ca ção de ple bis ci to para de ci -
dir so bre a trans po si ção das águas do
Rio São Fran cis co.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 4º da Lei nº 9.433, de 8 de ja ne i ro

de 1997, pas sa a vi ger acres ci do do se guin te pa rá -
gra fo úni co:

Art. 4º ..................................................
.............................................................
Pa rá gra fo úni co. A trans po si ção do Rio

São Fran cis co só po de rá ser efe ti va da se for
pre vi a men te apro va da, me di an te ple bis ci to,
pe los ele i to res dos Esta dos de Mi nas Ge ra is, 
Ba hia, Per nam bu co, Ser gi pe e Ala go as.

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

Na pa u ta das dis cus sões que se tra vam no âm -
bi to do Se na do Fe de ral e da Câ ma ra dos De pu ta dos,
sur ge a trans po si ção do Rio São Fran cis co como ma -
té ria das mais po lê mi cas, de alta com ple xi da de e de
gran de con tro vér sia, ge ran do ar gu men tos con tra ou a 
fa vor em am bas as Casa do Con gres so Na ci o nal.

O de ba te se in ten si fi ca mais ain da nos Esta dos
ba nha dos pelo Rio São Fran cis co e na que les que de -
se jam re ce ber as suas águas, pro mo ven do uma di vi -
são de opi niões que po de rá atin gir a pró pria es sên cia
do fe de ra lis mo.

As co mu ni da des be ne fi ci a das pelo Rio São Fran -
cis co te mem que, exe cu ta da a trans po si ção, po de rão
ocor rer im pre vi sí ve is per das ao de sen vol vi men to re gi o -
nal, im pac tan do ne ga ti va men te quan to à ple na re a li za -
ção dos pro je tos vol ta dos para a ir ri ga ção, ener gia elé -
tri ca, abas te ci men to d’água, tu ris mo ru ral etc, que são
fun da men ta is para a eco no mia da área.

A trans po si ção em apre ço cons ti tui, em ver da -
de, uma ame a ça ao pro gres so das re giões que têm o
São Fran cis co como su por te hí dri co para a sua eco -
no mia, no ta da men te se não fo rem le va dos em con si -
de ra ção de ter mi na dos as pec tos como o da re vi ta li za -
ção vi san do a re gu la ri za ção de seu flu xo para usos
múl ti plos de seu po ten ci al hí dri co.

Pre o cu pa ções se me lhan tes tam bém exis tem
en tre as po pu la ções que de pen dem, para a sua so -
bre vi vên cia, do uso das águas das mais di ver sas ba -
ci as em todo o Bra sil.

Por tan to, en ten de mos que a trans po si ção do
Rio São Fran cis co cons ti tui ma té ria de gran de re le -
vân cia re gi o nal e na ci o nal, uma vez que en vol ve di -
ver sos Esta dos da Fe de ra ção, cu jos in te res ses, nes te 
caso, não são, a nos so ver, con ver gen tes, pois pre -
ten de pro mo ver trans fe rên cia do pa tri mô nio na tu ral
do povo que ha bi ta os Esta dos ba nha dos pelo Ve lho
Chi co, em be ne fí cio de ou tros Esta dos.

Assim, pa re ce-nos ser fun da men tal que essa
mes ma po pu la ção seja cha ma da a se ma ni fes tar so bre
essa ques tão de suma im por tân cia para o de sen vol vi -
men to re gi o nal, em ra zão de sua re per cus são na ge ra -
ção de ener gia elé tri ca, agri cul tu ra ir ri ga da e abas te ci -
men to d’água para con su mo hu ma no e ani mal.

Des se modo, enten de mos ser in dis pen sá vel ou -
vir o povo so bre a ques tão da trans po si ção do Rio
São Fran cis co, para que se de ci da, de for ma le gí ti ma, 
so bre o ade qua do apro ve i ta men to des sa gran de dá -
di va que a na tu re za con ce deu à Re gião Nor des te.

Sala das Ses sões, 7 de agos to de 2001. – Se na -
dor Antô nio Car los Va la da res.



LEGISLAÇÃO CITADA

ANE XA DA PELA SUB SE CRE TA RIA DE ATA

LEI Nº 9.433, DE 8 DE JANEIRO DE 1997

Insti tui a Po lí ti ca Na ci o nal de Re cur -
sos Hí dri cos, re gu la men ta o in ci so XIX
do art 21 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e al te -
ra o art 1º da Lei nº 8.001, de 13 de mar ço
de 1990, que mo di fi cou a Lei nº 7.990, de
28 de de zem bro de 1989.

O Pre si den te da Re pú bli ca ,faço sa ber que o
Con gres so Na ci o nal de cre ta e eu san ci o no a se guin -
te Lei:

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

(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e 
Ci da da nia – de ci são ter mi na ti va.)

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Os pro -
je tos li dos se rão pu bli ca dos e re me ti dos às Co mis -
sões com pe ten tes.

So bre a mesa, re que ri men tos que se rão li dos
pelo 1º Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

São li dos os se guin tes:

REQUERIMENTO Nº 414, DE 2001

Re que i ro a V. Exª, com base no art. 50 da Cons -
ti tu i ção Fe de ral e na for ma do art. 216 do Re gi men to
Inter no que, ou vi da a Mesa se jam so li ci ta das in for ma -
ções ao Sr. Mi nis tro do Pla ne ja men to Orça men to e
Ges tão no sen ti do de en vi ar a esta Casa re la ção dos
imó ve is de pro pri e da de da União (ter re nos e ter re nos
+ cons tru ção), es pe ci al men te ad mi nis tra dos pela Se -
cre ta ria de Pa tri mô nio da União – SPU, que não es te -
jam sen do uti li za dos nas ati vi da des fins da que le Mi -
nis té rio e que não te nham pen dên cia ju di ci al, de ven -
do tal re la ção con ter no mí ni mo: lo ca li za ção, des cri -
ção su má ria e va lor de mer ca do.

Justificação

É por de ma is sa bi do que a União pos sui inú me -
ros imó ve is ar re ca da dos das mais va ri a das for mas
(in clu si ve em co bran ça da dí vi da ati va) e de na tu re za
de vo lu ta que não têm ne nhu ma uti li da de para a mes -
ma, es tan do – mu i tas ve zes – sen do ocu pa dos por
ter ce i ros, com alu guéis ir ri só ri os ou até gra tu i ta men -
te. Nes ta fase de pou cos re cur sos para in ves ti men tos, 
es pe ci al men te de na tu re za so ci al, se ria im por tan te
ve ri fi car-se a pos si bi li da de de en tre gar tais imó ve is à

Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral para ven dê-los em nome
da União e re for çar os re cur sos do Te sou ro Na ci o nal.
O pri me i ro pas so se ria co nhe cer a re la ção de tais
imó ve is e esta a prin ci pal ra zão des te re que ri men to.

Sala das Ses sões,7 de agos to de 2001. – Car -
los Be zer ra.

(À Mesa para de ci são.)

REQUERIMENTO Nº 415, DE 2001

Re que i ro a V. Exª, com base no art 50 da Cons ti -
tu i ção Fe de ral e na for ma do art 216 do Re gi men to
Inter no que, ou vi da a Mesa se jam so li ci ta das in for ma -
ções ao Sr. Mi nis tro da Pre vi dên cia e Assis tên cia So -
ci al no sen ti do de en vi ar a esta Casa re la ção dos imó -
ve is de pro pri e da de da União (ter re nos e ter re nos +
cons tru ção), es pe ci al men te ad mi nis tra dos pelo Insti -
tu to Na ci o nal de Se gu ri da de So ci al, que não es te jam
sen do uti li za dos nas ati vi da des fins da que le Mi nis té -
rio e que não te nham pen dên cia ju di ci al, de ven do tal
re la ção con ter no mí ni mo: lo ca li za ção, des cri ção su -
má ria e va lor de mer ca do.

Justificação

É por de ma is sa bi do que a União pos sui inú me -
ros imó ve is ar re ca da dos das mais va ri a das for mas
(in clu si ve em co bran ça da dí vi da ati va) e de na tu re za
de vo lu ta que não têm ne nhu ma uti li da de para a mes -
ma, es tan do – mu i tas ve zes – sen do ocu pa dos por
ter ce i ros, com alu guéis ir ri só ri os ou até gra tu i ta men -
te. Nes ta fase de pou cos re cur sos para in ves ti men tos, 
es pe ci al men te de na tu re za so ci al, se ria im por tan te
ve ri fi car-se a pos si bi li da de de en tre gar tais imó ve is à
Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral para ven dê-los em nome
da União e re for çar os re cur sos do Te sou ro Na ci o nal.
O pri me i ro pas so se ria co nhe cer a re la ção de tais
imó ve is e esta a prin ci pal ra zão des te re que ri men to.

Sala das Ses sões, 7 de agos to de 2001. – Car -
los Be zer ra.

(À Mesa para de ci são.)

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Os re -
que ri men tos li dos se rão des pa cha dos à Mesa para
de ci são, nos ter mos do in ci so III do art. 216 do Re gi -
men to Inter no do Se na do.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
1º Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:



REQUERIMENTO Nº 416, DE 2001

Re que i ro, nos ter mos do art. 256, do Re gi men to
Inter no, a re ti ra da do Pro je to de Lei do Se na do nº 67, de
2001, de mi nha au to ria, que “Alte ra a re da ção dos arts.
148 e o § 2º do art. 902 da Lei nº 5.869, de 1973 – Có di -
go de Pro ces so Ci vil,” ten do em vis ta a já exis tên cia do
Pro je to de Lei do Se na do nº 234, de 2000, tam bém de
mi nha au to ria, tra mi tan do na Co mis são de Cons ti tu i -
ção, Jus ti ça e Ci da da nia – CCJ, des ta Casa.

Sala das Ses sões, 7 de agos to de 2001. – Se na -
dor Car los Pa tro cí nio.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O re que -
ri men to lido será in clu í do em Ordem do Dia opor tu na -
men te, nos ter mos do art. 256 do Re gi men to Inter no.

So bre a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se -
cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

Ofí cio nº 116/2001-GSLCAM

Bra sí lia, 6 de agos to de 2001

Se nhor Pre si den te,
Co mu ni co a Vos sa Exce lên cia que des de o úl ti -

mo dia 28 de ju nho es tou fi li a do ao Par ti do De mo crá ti -
co Tra ba lhis ta – PDT.

Aten ci o sa men te, – Se na dor La u ro Cam pos.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O ex pe -

di en te lido vai à pu bli ca ção.
So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo

Sr. 1º Se cre tá rio. Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 417, DE 2001

Re que i ro a in ser ção em ata de voto de pro fun do
pe sar pelo fa le ci men to de Irmã Mar ce li na de São
Luiz, ví ti ma de der ra me ce re bral, ocor ri do no úl ti mo
dia 30 de ju lho, se gun da-fe i ra, em Ca ri a ci ca _ ES,
bem como de apre sen ta ção de vo tos de con do lên ci as 
à sua irmã Rita San tan na, re si den te na Rua Raul
Pom péia, nº 30, apt. 301, Co pa ca ba na, Rio de Ja ne i -
ro, CEP 22.080-000.

Foi ela uma das mais res pe i ta das lí de res re li gi o -
sas do in te ri or do Espí ri to San to, ca ri nho sa men te
cha ma da pelo povo do nos so Esta do de ”anjo ca pi xa -
ba“, em ra zão da me ri tó ria obra as sis ten ci al e fi lan tró -
pi ca que re a li zou em nos sa ter ra.

Jus ti fi ca ção

Se nhor Pre si den te,
Se nho ras e Se nho res Se na do res,
Qu e ro re gis trar o fa le ci men to, no úl ti mo dia 30 de

ju lho, aos 88 anos, ví ti ma de der ra me ce re bral, da Irmã

Mar ce li na de São Luiz. Foi ela uma das mais res pe i ta -
das lí de res re li gi o sas do in te ri or do Espí ri to San to, ca ri -
nho sa men te cha ma da pelo povo do nos so Esta do de
”anjo ca pi xa ba“, ten do em vis ta suas obras as sis ten ci a -
is em fa vor da po pu la ção me nos fa vo re ci da.

Seu tra ba lho be ne fi cen te e co mu ni tá rio teve re -
per cus sões mu i to po si ti vas no meio em que atou. Por
mais de qua tro dé ca das es te ve à fren te do Orfa na to
Cris to Rei, em Ca ri a ci ca. Nes sa ins ti tu i ção, ape sar
das no tó ri as di fi cul da des para man ter um pro je to de
so li da ri e da de so ci al, nun ca me diu es for ços para aju -
dar os mais ne ces si ta dos.

E, foi nes se or fa na to de Ca ri a ci ca que um
sem-nú me ro de cri an ças aban do na das fo ram aco lhi -
das du ran te to dos es ses anos de seu sa cer dó cio fi -
lan tró pi co, num tes te mu nho per ma nen te de amor ab -
ne ga do ao pró xi mo, ofe re cen do tudo de si para mi no -
rar a dor e o so fri men to da que les sem lar e sem fa mí -
lia.

Irmã Mar ce li na era ca ri o ca e ci vil men te cha ma -
va-se Ma ria Braz San tan na. Fi lha mais ve lha de uma
fa mí lia de oito ir mãos, ain da pe que na, aos três anos,
mu dou-se com a fa mí lia para Mu qui, no Espí ri to San -
to, ten do op ta do, aos 13 anos, pela vida re li gi o sa. E
essa es co lha deu-se por cons ciên cia e vo ca ção, pois
fu giu da casa dos pais para mo rar num con ven to, en -
fren tan do a opo si ção da mãe, Fran cis ca, que por sete 
anos fi cou afas ta da da fi lha, até que hou ve a re con ci li -
a ção e sua fa mí lia aca bou apo i an do sua ca u sa, dan -
do-lhe for ça na con ti nu i da de do gran de pro je to es pi ri -
tu al em que se con ver teu sua vida.

Irmã Mar ce li na in te grou-se à Con gre ga ção
Irmãs de Je sus Cris to na Eu ca ris tia e re si diu em Belo
Ho ri zon te, fun dan do, na ca pi tal mi ne i ra, o Hos pi tal
San ta Mar ta. Mo rou em Cam pos e de po is em Vi tó ria.
Sua tra je tó ria foi mar ca da pela in ten sa de di ca ção aos 
me no res, prin ci pal men te ór fãos e aban do na dos e foi
no Orfa na to Cris to Rei, fun da do em 1924, pelo Pa dre
Le an dro Del lo Homo, ao qual ela che gou em 1957,
que dis pen sou to dos os es for ços para con cre ti zar seu 
so nho de me ni na.

Gra ças à sua atu a ção, pois seu amor não co -
nhe cia bar re i ras nem fron te i ras, o Orfa na to pode
cons tru ir sua sede pró pria, con tan do com o apo io da
po pu la ção ca pi xa ba, in clu si ve com a re li gi o sa vi a jan -
do na bo léia de ca mi nhões ao in te ri or do Esta do,
onde ia re co lher a ma de i ra do a da pe los fa zen de i ros
para a cons tru ção. Nes se pe río do, en fren tou chu va,
frio, sede, ten do até so fri do um aci den te quan do re co -
lhia do na ti vos.

Nes ses 75 anos de di ca dos à ca ri da de e à as sis -
tên cia, 44 es ti ve ram li ga dos ao Orfa na to Cris to Rei,



que hoje abri ga 110 me no res, mas já aco lheu 280 por 
ano. Nes ses anos, Irmã Mar ce li na e seus co la bo ra do -
res não só de ram abri go, mas edu ca ram e pre pa ra -
ram ci da dãos que se in se ri ram so ci al men te e hoje
são pro fis si o na is li be ra is, pro fes so res, re li gi o sos,
pes so as que um dia ti ve ram uma mão ami ga que os
re co lhes se e um co ra ção que os am pa ras se.

A mor te de Irmã Mar ce li na de i xa-nos um gran de 
va zio. Seu exem plo de vo lun ta ri a do, bem como sua
hu mil da de, ab ne ga ção e es pi ri tu a li da de são uma im -
por tan te re fe rên cia para to dos nós. Vi ve mos num
mun do che io de ca rên ci as, em que ain da per sis te a
fal ta de so li da ri e da de e a com pe ti ção de sen fre a da.
Com ta ma nho ego ís mo da so ci e da de e das eli tes di ri -
gen tes, a vida de Irmã Mar ce li na se des ta ca como um 
re fe ren ci al de hu ma ni da de, já que co lo cou a vida do
pró xi mo em pri me i ro pla no, em de tri men to de seus
pró pri os in te res ses. Que sua vida nos sir va de exem -
plo, li ção e fa rol.

Sala das Ses sões 7 de agos to de 2001. _ Se na -
dor Pa u lo Har tung.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Em vo ta -
ção o re que ri men to.

Os Srs. Se na do res que o apro vam que i ram per -
ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.

Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Pas -
sa-se à 

ORDEM DO DIA

Item 1:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 133, DE 1997

(Inclu í do em Ordem do Dia nos
ter mos do Re cur so nº 4, de 1999)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei do Se na do nº 133, de 1997, de au to -
ria do Se na dor Ro me ro Jucá, que au to ri za a 
cri a ção de Dis tri to Agro pe cuá rio no Mu ni cí -
pio que men ci o na, e dá ou tras pro vi dên ci as
(Can tá-RR), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 15, de 1999,
da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci -
da da nia, Re la tor: Se na dor José Bi an co, com 
abs ten ção do Se na dor Ro me ro Jucá e de -
cla ra ção de voto do Se na dor Fran ce li no Pe -
re i ra.

Du ran te o pra zo re gi men tal de cin co dias úte is, 
pe ran te a Mesa, não fo ram ofe re ci das emen das à
ma té ria.

Em dis cus são.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –

Sr. Pre si den te, peço a pa la vra.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -

do a pa la vra ao Se na dor Ro me ro Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.

Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, que ro ape nas re gis trar a im por tân cia de mais um
pro je to que de fi ne um dis tri to agro pe cuá rio. Des sa
vez fa la mos do Mu ni cí pio de Can tá, que vai bus car
um per fil de de sen vol vi men to para o in te ri or do meu
Esta do. Esse mu ni cí pio é novo e so freu mu i to com as
que i ma das. É, por tan to, per ti nen te no que diz res pe i -
to à pro du ção agrí co la e pe cuá ria. 

Peço aos Srs. Se na do res que vo tem fa vo ra vel -
men te ao pro je to. Assim, es ta re mos am pli an do o tra -
ba lho de de sen vol vi men to auto-sus ten ta do da Ama -
zô nia por meio da pre ser va ção am bi en tal e com o
con tro le ne ces sá rio para ge rar ri que zas e me lho rar a
qua li da de de vida de nos so povo.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Peço a

pa la vra, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -

do a pa la vra ao Se na dor Tião Vi a na.
O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC. Para dis cu -

tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, de i xo bem cla ro que não te nho dú vi -
das quan to à in ten ção do Se na dor Ro me ro Jucá nem
quan to ao es for ço que S. Exª tem fe i to para de fen der
a re gião ama zô ni ca, de modo es pe ci al a uni da de da
fe de ra ção que aqui re pre sen ta, o Esta do de Ro ra i ma.
No en tan to, é bem ver da de que o pro je to traz al gu -
mas dú vi das e con di ções que co lo cam em ris co, até,
a com pre en são do que é o prin cí pio fe de ra ti vo, a au -
to no mia dos Esta dos, a re la ção Esta do/Mu ni cí pio.
Hoje, há um am plo pro ces so de des cen tra li za ção, de
for ta le ci men to do Mu ni cí pio. É pre ci so que esse pro -
ces so pas se por uma pac tu a ção bem de fi ni da, por
uma re la ção cla ra. O Esta do, ja ma is, po de rá de i xar de 
ser um Esta do na re la ção po lí ti co-ad mi nis tra ti va em
sua pró pria uni da de fe de ra da. 

Esse pro je to apre sen ta como erro, no meu en -
ten di men to, o fato de ex clu ir o pa pel do Esta do na
bus ca do de sen vol vi men to do Mu ni cí pio. Veja que o
pró prio art. 3º do pro je to dis põe que com pe te ao Mi -
nis té rio do Pla ne ja men to e Orça men to, atra vés da
Su pe rin ten dên cia da Zona Fran ca de Ma na us, a Su -



fra ma, fi xar as di re tri zes e nor mas per ti nen tes à se le -
ção e ava li a ção da vi a bi li da de téc ni ca e fi nan ce i ra
dos pro je tos a se rem im plan ta dos. Nota-se que a par -
ti ci pa ção do Go ver no do Esta do no pro ces so é vir tu -
al men te nula.

Por essa ra zão, opo nho-me ao pro je to. Enten do
que te mos de des cen tra li zar to das as ações ad mi nis -
tra ti vas e de de sen vol vi men to do País, como sei que
quer o Se na dor Ro me ro Jucá, mas ja ma is po de mos
cri ar ilhas den tro de um Esta do, na qual este não se
faz pre sen te com sua in fluên cia . 

O Sr. Ro me ro Jucá (Blo co/PSDB – RR) – V. Exª
per mi te-me um apar te, Se na dor Tião Vi a na?

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Com pra -
zer, Se na dor Ro me ro Jucá.

O Sr. Ro me ro Jucá (Blo co/PSDB – RR) – Qu e -
ria ape nas re gis trar que V. Exª está len do de for ma
equi vo ca da o ar ti go. A in ter pre ta ção dele é a de que a
Su fra ma irá de fi nir os pro je tos que se rão fi nan ci a dos
pelo ór gão. Isso acon te ce com o BASA, com o Ban co
do Bra sil; é um me ca nis mo de fi nan ci a men to de pro -
du ção. Não se está re ti ran do a au to no mia de um Mu -
ni cí pio ou de um Esta do que que i ra exe cu tar qual quer 
co i sa no dis tri to agro pe cuá rio. Os re cur sos que se rão
alo ca dos pela Su fra ma de ve rão ser ana li sa dos para
se ve ri fi car a per ti nên cia dos pro je tos, se res pe i tam o
meio am bi en te, se es tão vin cu la dos à pro du ção de
for ma a com pa ti bi li zar a re a li da de lo cal com as li nhas
de fi nan ci a men to do Go ver no Fe de ral. Mas não há
ne nhum cho que en tre Esta do, Mu ni cí pio e Su fra ma
no que diz res pe i to aos fi nan ci a men tos. 

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Tal vez,
en tão, Se na dor Ro me ro Jucá, haja uma fa lha na re -
da ção do pro je to que não de i xa cla ro esse as pec to. O
que diz o art. 3º é exa ta men te o que li aqui. Enten do
que se há vo ca ção da pró pria co mu ni da de de de fen -
der o de sen vol vi men to sus ten tá vel, o au men to da
ofer ta de em pre go e a cri a ção de de sen vol vi men to
agrí co la para a re gião, de modo es pe cí fi co, vin cu lan -
do isso ao apo io da União, tem seu mé ri to, como V.
Exª mu i to bem bus ca na ori gem do pro je to. Entre tan to 
se ex clui o pa pel do Esta do. É pe ri go so cri ar mos uma
ilha, o que tra ria a com pre en são de uma ati pia den tro
da vi são de des cen tra li za ção, pac tu a ção e for ta le ci -
men to das uni da des mu ni ci pa is do País.

Por essa ra zão, voto con tra ri a men te ao pro je to,
res pe i tan do — é cla ro — a in ten ção do Se na dor Ro -
me ro Jucá.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Com a
pa la vra o Se na dor Car los Pa tro cí nio.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO. Para
dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, as
dú vi das do emi nen te Se na dor Tião Vi a na tam bém me 
as sal tam. Já exis te ju ris pru dên cia — di ga mos as sim
— na Câ ma ra dos De pu ta dos quan to à apre sen ta ção
des se tipo de pro je to de lei. A Co mis são de Cons ti tu i -
ção, Jus ti ça e de Re da ção da Câ ma ra dos De pu ta dos 
en ten de que isso é atri bu i ção ex clu si va men te do Po -
der Exe cu ti vo. No caso, pa re ce-me se tra tar do Po der
Exe cu ti vo Esta du al ou Mu ni ci pal.

Lou vo a in ten ção do emi nen te Se na dor Ro me ro
Jucá, que sem pre tem de fen di do seu Esta do, com
mu i ta ga lhar dia, pro cu ran do os in cen ti vos nor ma is
para o de sen vol vi men to da que la re gião.

To da via, ten do em vis ta o pa re cer da Co mis são
de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia e tam bém a de -
cla ra ção de voto em se pa ra do do emi nen te Se na dor
Fran ce li no Pe re i ra, que achei que se ria con trá rio à
apro va ção des se pro je to, da rei meu voto fa vo rá vel,
em con si de ra ção ao pa re cer da Co mis são e ao voto
em se pa ra do do emi nen te Se na dor Fran ce li no Pe re i -
ra, te men do, en tre tan to, que esta ma té ria não pros pe -
re na Câ ma ra dos De pu ta dos.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Luiz Otá vio.

O SR. LUIZ OTÁVIO (Sem Par ti do – PA. Para
dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs 
e Srs. Se na do res, este as sun to pa re ce não ter tan ta
re le vân cia, mas pen so que seja uma das ma té ri as de
ma i or im por tân cia dos úl ti mos tem pos no Se na do Fe -
de ral.

A cri a ção de um dis tri to agro pe cuá rio da for ma
como o pro je to do Se na dor Ro me ro Jucá se apre sen -
ta, bas tan te en xu to, na ver da de de i xa uma mar gem
de mu dan ças, de apli ca ções e de adap ta ções que re -
al men te não sa be mos aon de pode che gar. Quem
sabe, pode ser a so lu ção para a cri a ção da que les ter -
ri tó ri os do Esta do do Ama zo nas.

Re cen te men te, os Mi nis tros da Jus ti ça e da De -
fe sa apre sen ta ram como su ges tão para o Esta do do
Ama zo nas, quan to à ques tão das fron te i ras, do com -
ba te ao nar co trá fi co, do con tra ban do, a op ção que o
Go ver no Fe de ral te ria de cri ar três ter ri tó ri os fe de ra is, 
em vez de di vi dir o Esta do do Ama zo nas. Isso de man -
da ria um tem po mu i to gran de e de pen de ria, com cer -
te za, de mu i tos re cur sos, não só para a cri a ção mas
para a for ma ção dos ter ri tó ri os.

O pro je to do Se na dor Ro me ro Jucá é apa ren te -
men te sim ples. Se a idéia vale para Ro ra i ma – que
tam bém é uma pre o cu pa ção e exi ge a aten ção des ta



Casa, o Se na do da Re pú bli ca, e do pró prio Go ver no,
o Exe cu ti vo, no caso o Pre si den te Fer nan do Hen ri que 
Car do so –, tam bém que re mos dis tri tos agro pe cuá ri -
os para ou tros Esta dos da re gião ama zô ni ca, já que
dis tri tos in dus tri a is de sa pa re ce ram, per de ram seu
char me, sua vo ca ção e, prin ci pal men te, re cur sos do
Orça men to da União para se rem apli ca dos nos Esta -
dos e em Mu ni cí pi os pó los.

O Ama pá cri ou vá ri os dis tri tos in dus tri a is e um
dis tri to co mer ci al, tipo Zona Fran ca, ape nas para
mer ca do ri as. Tam bém foi cri a da uma área de li vre co -
mér cio no Pará, em Bar ca re na, na Vila do Con de,
mas que até hoje não saiu do pa pel. Por isso as si nei o 
Re cur so nº 4, de 1999. O § 3º do art. 91 do Re gi men to 
Inter no es ta be le cia que esse pro je to re tor nas se ao
Ple ná rio para ser mais bem dis cu ti do. Se o dis tri to
agro pe cuá rio pro pos to em Ro ra i ma pelo Se na dor Ro -
me ro Jucá se guir a di re triz bá si ca da Su pe rin ten dên -
cia da Zona Fran ca de Ma na us, lá no Ama zo nas, pra -
ti ca men te fica es ta be le ci da, como dis se o Se na dor
Tião Vi a na, uma in ter ven ção bran ca na au to no mia do
Mu ni cí pio, e pior, de ou tro Esta do tam bém. Sei que a
Zona Fran ca de Ma na us exis te para a Ama zô nia le -
gal. Co nhe ço, com al guns de ta lhes, a in fluên cia e a
con di ção que a Su pe rin ten dên cia da Zona Fran ca de
Ma na us tem.

A Su dam foi ex tin ta. O que te mos ago ra é uma
agên cia de de sen vol vi men to que não che i ra nem fede 
e para a qual não apa re cem re cur sos, nem se de fi -
nem pro je tos que es tão lá em an da men to. Tam bém
não há se quer fun ci o ná ri os.

Não sei se isso é, na ver da de, uma in ter ven ção.
Pe di ria, para mu dar de opi nião, ao Se na dor Ro me ro
Jucá que fi zes se uma ex pla na ção a fim de re al men te
con ven cer os nos sos Pa res de que esse dis tri to agro -
pe cuá rio não é ape nas um pro je to ou uma idéia que,
mu i tas ve zes, to dos nós te mos, por nos sa vi vên cia – e
sei da ex pe riên cia e do co nhe ci men to que o Se na dor
Ro me ro Jucá tem —, pela ne ces si da de de aten der aos 
Mu ni cí pi os, aos re cla mos da po pu la ção, de nos em pe -
nhar mos aqui em le var re cur sos aos Mu ni cí pi os.

Com pre en do tudo isso, mas pen so que va mos
abrir uma opor tu ni da de bas tan te com pli ca da no que
se re fe re ao tex to da Cons ti tu i ção Fe de ral.

O Sr. Ro me ro Jucá (Blo co/PSDB – RR) – Se na -
dor Luiz Otá vio, V. Exª me per mi te um apar te?

O SR. LUIZ OTÁVIO (Sem Par ti do – PA) – Ouço
V. Exª, Se na dor Ro me ro Jucá.

O Sr. Ro me ro Jucá (Blo co/PSDB – RR) – Pri -
me i ra men te, quan do V. Exª fala na ques tão da au to -
no mia e que, por tan to, um dis tri to agro in dus tri al pode

trans for mar-se em ter ri tó rio, na ver da de essa afir ma -
ção não é per ti nen te. O dis tri to agro pe cuá rio é um
mo de lo que já exis te no Esta do do Ama zo nas. A Su -
fra ma já tem dis tri tos agro pe cuá ri os, onde se fi nan ci -
am pro je tos e se dá as sis tên cia téc ni ca a de ter mi na -
das cul tu ras e ati vi da des eco nô mi cas. Por tan to, não
há qual quer in ter ven ção. Se na que le es pa ço não for
ne ces sá rio o fi nan ci a men to da Su fra ma, ela não irá
dar opi nião. Não há ne nhu ma que bra de ter ri to ri a li da -
de, ne nhu ma ques tão de in ge rên cia no Po der Esta du -
al ou Mu ni ci pal. Pelo con trá rio, tra ta-se de mais uma
li nha de fi nan ci a men to e de as sis tên cia téc ni ca para
vi a bi li zar ati vi da des de au to de sen vol vi men to e de -
sen vol vi men to sus ten ta do. Então, faço este re gis tro
para não pa re cer que se está cri an do um quis to no
Mu ni cí pio. Não é ver da de. Está cri an do-se uma área
para a qual a Su fra ma vai po der fi nan ci ar pro je tos, a
des pe i to do que já faz no Esta do do Ama zo nas. Por
que foi abor da da a ques tão dos pro je tos de Ro ra i ma?
O Se na do já apro vou pro je tos para ou tros Mu ni cí pi os
do Esta do, este é ape nas mais um. Qu an do hou ve
aque le gran de in cên dio que que i mou qua se todo o
Esta do de Ro ra i ma, ve ri fi cou-se que ele ocor reu por
con ta das que i ma das, da exe cu ção sem mu i to con tro -
le. Bus cou-se, en tão, uma for ma de ma xi mi zar um
tipo de in ter ven ção, de as sis tên cia téc ni ca, en fim, de
ati vi da de agro pe cuá ria que pu des se re pre sen tar me -
nos agres são à re gião das que i ma das. Sur giu en tão a 
dis cus são des se mo de lo já im plan ta do no Esta do do
Ama zo nas. Não es ta mos, por tan to, tra zen do ne nhu -
ma no vi da de. Infe liz men te, a Su fra ma não aten de ao
Esta do do Pará. Vo ta rei fa vo ra vel men te a qual quer
pro pos ta que pro cu re cri ar al ter na ti vas para o de sen -
vol vi men to eco nô mi co, prin ci pal men te nas re giões de 
ma tas, de ocu pa ção ve ge tal, para do tar a po pu la ção
de me ca nis mos mo der nos e viá ve is de auto-sus ten -
ta ção, sem agres são ao meio am bi en te. Por tan to, es -
cla re ço que não há ne nhum pro ble ma quan to aos
Esta dos e Mu ni cí pi os, com re la ção à cri a ção do dis tri -
to agro pe cuá rio, por que ele já exis te e fun ci o na no
Esta do do Ama zo nas.

O SR. LUIZ OTÁVIO (Sem Par ti do – PA) – Se na -
dor Ro me ro Jucá, re al men te V. Exª, na hora de jus ti fi -
car, ten ta des vi ar-se da qui lo que es tou apre sen tan do.

Res pe i to a sua opi nião, mas in sis to: em bo ra V.
Exª diga que a Su fra ma não aten de ao Esta do do
Pará, o ór gão ti nha, pelo me nos du ran te a exis tên cia
da Su dam, um re pre sen tan te no Con se lho que vo ta va 
os pro je tos de in cen ti vos fis ca is na Ama zô nia, ou
seja, tam bém par ti ci pa va do pro ces so de de sen vol vi -
men to da Ama zô nia me di an te a Su dam.



Cha ma-me a aten ção o fato de este pro je to não
ter sido ana li sa do pela Co mis são de Assun tos Eco nô -
mi cos, haja vis ta que não po de mos ne gar que cer ta -
men te ha ve rá ne ces si da de de alo ca ção de re cur sos
or ça men tá ri os ori un dos do Po der Exe cu ti vo. Após o
sim ples es tu do da pro pos ta, que re mos sa ber como
es ses re cur sos se rão alo ca dos. Então, po de rei até
con ven cer-me de vo tar fa vo ra vel men te à ma té ria.
Con tu do, até ago ra não es tou con ven ci do da ne ces si -
da de, como tam bém da pri o ri da de des te pro je to e do
que re al men te po de rá tor nar-se não só para Ro ra i ma, 
mas tam bém para to dos os Esta dos que com põem a
nos sa que ri da Ama zô nia.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra à emi nen te Se na do ra Mar lu ce Pin to.

A SRª MARLUCE PINTO (PMDB – RR. Para
dis cu tir. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den te,
No bres Co le gas, Se na dor Ro me ro Jucá, na con di ção
de re pre sen tan te do Esta do de Ro ra i ma, e de po is dos 
ques ti o na men tos dos nos sos Co le gas, so li ci to a V.
Exª que adie essa vo ta ção, para que pos sa mos con -
ver sar com os téc ni cos da Su fra ma e do Mi nis té rio
do Pla ne ja men to, pois já pas sou um pro je to au to ri -
za ti vo de V. Exª no mes mo sen ti do em ou tro mu ni cí -
pio. Qu an do vejo Se na do res como Tião Vi a na, do
Acre, um re pre sen tan te do Pará e Car los Pa tro cí nio,
do To can tins, um Esta do novo como o nos so, es tu -
dan do os de ta lhes como nós, no nos so Esta do, pen so 
que pre ci sa mos sen tar para con ver sar.

Te nho acom pa nha do nes ses 22 anos, no Esta -
do de Ro ra i ma, a par ti ci pa ção da Su fra ma que sem -
pre foi po si ti va para o nos so Esta do, prin ci pal men te
nos úl ti mos qua tro anos. Eu mes ma con se gui para o
Mu ni cí pio de Boa Vis ta re cur sos para a cons tru ção do 
pólo mo ve le i ro que V. Exª co nhe ce tão bem. Ro ra i ma
não pos su ía um se ca dor de ma de i ra, e lá exis te uma
gran de quan ti da de de ma de i ra e mu i tas fá bri cas de
mó ve is. Con se gui mos to dos os equi pa men tos, ôni -
bus zero, ca mi nhões, em pi lha de i ras, se ca do res, e
sem a par ti ci pa ção di re ta do Po der Exe cu ti vo. De po is
das dis cus sões, lem brei-me do que, nes te ano mes -
mo, fi cou de sig na do pelo Con se lho De li be ra ti vo da
Su fra ma: a de sig na ção dos re cur sos aos Esta dos.
Exis te aque la par ce la em que os pro gra mas são apre -
sen ta dos pelo Go ver no do Esta do e aque la em que
os pro gra mas são apre sen ta dos pe los mu ni cí pi os.
Dada essa dis cus são, acre di to que de ve ría mos – os
três re pre sen tan tes do Esta do de Ro ra i ma, com todo
res pe i to que te nho a V. Exª pela apre sen ta ção des se
pro je to – nos sen tar com o Se cre tá rio do Pla ne ja men -
to, com os téc ni cos, re pre sen tan tes do Go ver no do
Esta do, com os Pre fe i tos e che gar mos a uma con clu -

são. De i xo bem cla ro que não es tou con tra o pro je to
de V. Exª. Mas fico em dú vi da de como vo tar. No pro je -
to an te ri or, eu vo tei fa vo ra vel men te, acre di tan do que
iria ser um pro je to lo ca li za do, mas, já está sur gin do
ou tro.

V. Exª co nhe ce mu i to bem aque la re gião do
Can tá. Eu es ti ve, nes te fi nal de se ma na, em vá ri as lo -
ca li da des da que la re gião, cujo solo é mu i to fér til e
pos sui mu i tos pro du to res ru ra is. Qu an do há in ves ti -
men to, ela tem dado uma pro du ção bas tan te ren tá vel
para o Mu ni cí pio. Pre ci sa mos apri mo rar, mas, sem
de i xar que os pró pri os Pre fe i tos te nham a sua au to -
no mia de de ci são para a es co lha dos pro je tos, como
tam bém o Go ver na dor do Esta do.

Eu po de ria até apro vá-lo hoje, sem fa zer ne nhu -
ma in ter fe rên cia, até por que, no Mu ni cí pio do Can tá,
como V. Exª sabe mu i to bem, o Pre fe i to é do nos so
gru po po lí ti co. Não que ro di zer com isso que ou tros
Se na do res, prin ci pal men te V. Exª, têm aju da do aque -
le Mu ni cí pio – que ro de i xar isso mu i to cla ro. Mu i tas
ve zes, isso par te de V. Exª, de mim ou de qual quer um 
de nos sos co le gas. Po de mos apre sen tar um pro je to,
mes mo sen do au to ri za ti vo, que pos te ri or men te não
será tão sa lu tar. Hoje é um go ver nan te, ama nhã será
ou tro.

Ten do em vis ta a res pon sa bi li da de que te mos
como re pre sen tan tes de cada Esta do, pen so que de -
ve ria ha ver uma dis cus são en tre nós – não no sen ti do 
de crí ti cas. Abso lu ta men te. Em pro je tos como o de V.
Exª, do Se na dor Mo za ril do Ca val can ti ou de qual quer
De pu ta do, nun ca in ter fi ro em nada que pos sa pre ju di -
car o nos so Esta do. Mu i to pelo con trá rio. Po rém, con -
si de ran do a nos sa res pon sa bi li da de, va mos aguar -
dar. Su gi ro que fi que para a pró xi ma se ma na. Te mos
como le var ao co nhe ci men to de nos sos no bres co le -
gas, se jul gar mos que de ve mos vo tar fa vo ra vel men te
e que o pro je to será be né fi co para o nos so Esta do.
Pe los ques ti o na men tos de ou tros Se na do res, ob ser -
vei que tam bém es tão pre o cu pa dos com o que pos sa
acon te cer nos seus Esta dos.

Era essa a so li ci ta ção que eu de se ja ria fa zer a V. 
Exª.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ti -
nua em dis cus são a ma té ria. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Em vo ta ção o Pro je to de Lei do Se na do n.º 133,
de 1997.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te



REQUERIMENTO Nº 418, DE 2001

Nos ter mos do art. 312, in ci so II, do Re gi men to
Inter no, re que i ro des ta que, para vo ta ção em se pa ra -
do, do art. 6º do Pro je to de Lei do Se na do nº 133, de
1997, de au to ria do Se na dor Ro me ro Jucá, que au to -
ri za a cri a ção de Dis tri to Agro pe cuá rio no Mu ni cí pio
que men ci o na, e dá ou tras pro vi dên ci as (Can tá _
RR), para ade qua ção ao art. 9º da Lei Com ple men tar
nº 95, de 1998.

Sala das Ses sões, 7 de agos to de 2001. _ Mo -
za ril do Ca val can ti.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Em vo ta -
ção o re que ri men to.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa)

Apro va do.
O dis po si ti vo des ta ca do será apre ci a do opor tu -

na men te.
Vo ta ção do pro je to, sem pre ju í zo do des ta que.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do, com os vo tos con trá ri os do Se na do -

res Tião Vi a na e Ge ral do Cân di do.
Em vo ta ção o art. 6º do pro je to des ta ca do para

ade qua ção ao art. 9º da Lei Com ple men tar nº 95, de
1998.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Re je i ta do.
O art. 6º será su pri mi do do pro je to.
A ma té ria vai a Co mis são Di re to ra para a re da -

ção fi nal.

É se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE LEI DO SENADO
(Nº 133, de 1997)

Au to ri za a cri a ção de Dis tri to Agro -
pe cuá rio no Mu ni cí pio que men ci o na, e
dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica o Po der Exe cu ti vo au to ri za do a cri ar

no Mu ni cí pio de Can tá, no Esta do de Ro ra i ma, Dis tri -
to Agro pe cuá rio des ti na do a de sen vol ver, pre fe ren ci -
al men te, ati vi da des de agro pe cuá ria, co lo ni za ção, tu -
ris mo eco ló gi co, mi ne ra ção, bem como áre as ins ti tu -
ci o na is para pre ser va ção e pes qui sas.

Art. 2º O Dis tri to Agro pe cuá rio de que tra ta esta
lei terá por prin ci pa is ob je ti vos a cri a ção de pólo de
de sen vol vi men to agro pe cuái io, o au men to da ofer ta

de ali men tos nos mer ca dos da Ama zô nia Oci den tal e, 
es pe ci al men te, dos Esta dos de Ro ra i ma e Ama zo -
nas, o apro ve i ta men to ra ci o nal dos re cur sos na tu ra is,
a di mi nu i ção dos cus tos de pro du ção e co mer ci a li za -
ção de pro du tos agrí co las e ex tra ti vos, a cri a ção de
tra di ção agrí co la e a ge ra ção de no vos em pre gos na
re gião.

Art. 3º Com pe te ao Mi nis té rio do Pla ne ja men to e
Orça men to, atra vés da Su pe rin ten dên cia da Zona
Fran ca de Ma na us – SUFRAMA, fi xar as di re tri zes e
nor mas per ti nen tes à se le ção e ava li a ção da vi a bi li da -
de téc ni ca e fi nan ce i ra dos pro je tos a se rem im plan ta -
dos no Dis tri to Agro pe cuá rio de que tra ta o art. 1º

Art. 4º O Po der Exe cu ti vo re gu la men ta rá esta
lei, no pra zo de no ven ta dias a con tar da data de sua
pu bli ca ção.

Art. 5º Esta lei en tra em vi gor na data da sua pu -
bli ca ção.

Art. 6º ................................................................

É o se guin te o ar ti go 6º, su pri mi do:

Art. 6º Re vo gam-se as dis po si ções em con trá -
rio.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 2:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 20, de 2001 (nº
563/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção Co -
mu ni tá ria Artís ti ca e Eco ló gi ca de Pla nal to a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria
na ci da de de Pla nal to, Esta do da Ba hia, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 659, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Wal deck Orné las.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u -
sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 20, DE 2001

(Nº 563/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za ação Co -
mu ni tá ria Artís ti ca e Eco ló gi ca de Pla nal -



to a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co -
mu ni tá ria na ci da de de Pla nal to, Esta do
da Ba hia.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por -

ta ria nº 204, de 8 de de zem bro de 1999, que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Artís ti ca e Eco ló gi ca de
Pla nal to a exe cu tar, por três anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Pla nal to, Esta do da Ba hia.

Art. 2º Este de cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor na 
data de sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 3:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 21, de 2001 (nº
564/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção Cul tu -
ral e Co mu ni tá ria de Ja gua ri ú na a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de 
de Ja gua ri ú na, Esta do de São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 660, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Pe dro Piva.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 21, DE 2001

(Nº 564/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção Cul tu ral e Co mu ni tá ria de Ja gua ri ú -
na a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co -
mu ni tá ria na ci da de de Ja gua ri ú na, Esta -
do de São Pa u lo.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por -

ta ria nº 9, de 10 de ja ne i ro de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Cul tu ral e Co mu ni tá ria de Ja gua ri ú na a
exe cu tar, por três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de,
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ja -
gua ri ú na, Esta do de São Pa u lo.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 4:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 39, de 2001 (nº
551/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que ou tor ga per mis são à Fun -
da ção Edu ca ti va e Cul tu ral São Fran cis co
para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são so no -
ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de de
Ita ú na, Esta do de Mi nas Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 619, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Fran ce li no Pe re i ra.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u -
sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 39, DE 2001

(Nº  551/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são 
à Fun da ção Edu ca ti va e Cul tu ral São
Fran cis co para exe cu tar ser vi ço de ra di o -
di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da
na ci da de de lta ú na, Esta do de Mi nas Ge -
ra is.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por -

ta ria nº 211, de 8 de de zem bro de 1999, que ou tor ga
per mis são à Fun da ção Edu ca ti va e Cul tu ral São
Fran cis co para exe cu tar, por dez anos, sem di re i to de
ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre -
qüên cia mo du la da, com fins ex clu si va men te edu ca ti -
vos, na ci da de de Ita ú na, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 5:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 40, de 2001 (nº
571/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que



apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção Co -
mu ni tá ria de Ra di o di fu são Vale da Ele trô ni -
ca F.M. a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de San ta Rita do Sa -
pu caí, Esta do de Mi nas Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 620, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Arlin do Por to.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
As Sras e os Srs. Se na do res que o apro vam que i -

ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 40, DE 2001

(Nº 571/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são Vale
da Ele trô ni ca FM a exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
San ta Rita do Sa pu caí, Esta do de Mi nas
Ge ra is.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por -

ta ria nº 21, de 2 de fe ve re i ro de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são Vale da
Ele trô ni ca FM a exe cu tar, por três anos, sem di re i to
de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria 
na ci da de de San ta Rita do Sa pu caí, Esta do de Mi nas 
Ge ra is.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 6:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 115, de 2001 (nº 
527/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que ou tor ga a per mis são à MR 
Ra di o di fu são Ltda. para ex plo rar ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la -
da na ci da de de Codó, Esta do do Ma ra -
nhão, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 678, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Fre i tas Neto, fa vo rá vel.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u -
sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Em vo ta ção.
As Sras e os Srs. Se na do res que o apro vam que -

i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 115, DE 2001

(Nº 527/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são 
à MR Ra di o di fu são LTDA., para ex plo rar
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre -
qüên cia mo du la da na ci da de de Codó,
Esta do do Ma ra nhão.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por -

ta ria nº 274, de 4 de de zem bro de 1998, que ou tor ga
per mis são à MR Ra di o di fu são Ltda., para ex plo rar,
por dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de 
ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da -
de de Codó, Esta do do Ma ra nhão.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Esgo ta -
das as ma té ri as cons tan tes da Ordem do Dia.

So bre a mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra
ofe re cen do a re da ção fi nal ao Pro je to de Lei do Se na -
do nº 133, de 1997, que, nos ter mos do art. 320 do
Re gi men to Inter no, se não hou ver ob je ção do Ple ná -
rio, será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se -
na dor Mo za ril do Ca val can ti.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 726, DE 2001
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal do Pro je to de Lei do
Se na do nº 133, de 1997.

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Pro je to de Lei do Se na do nº 133, de 1997, que au -
to ri za a cri a ção de Dis tri to Agro pe cuá rio no Mu ni cí pio 
que men ci o na, e dá ou tras pro vi dên ci as.

Sala de Re u niões da Co mis são, 7 de agos to de
2001. _ Edi son Lo bão, Pre si den te _ Car los Wil son,
Re la tor _ Mo za ril do Ca val can ti _ Anto nio Car los
Va la da res.



ANEXO AO PARECER Nº 726, DE 2001

Au to ri za a cri a ção de Dis tri to Agro -
pe cuá rio no Mu ni cí pio de Can tá, no Esta -
do de Ro ra i ma, e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É o Po der Exe cu ti vo au to ri za do a cri ar no

Mu ni cí pio de Can tá, no Esta do de Ro ra i ma, Dis tri to
Agro pe cuá rio des ti na do a de sen vol ver, pre fe ren ci al -
men te, ati vi da des de agro pe cuá ria, co lo ni za ção, tu -
ris mo eco ló gi co, mi ne ra ção, bem como áre as ins ti tu -
ci o na is para pre ser va ção e pes qui sas.

Art. 2º O Dis tri to Agro pe cuá rio de que tra ta esta
lei terá por prin ci pa is ob je ti vos a cri a ção de pólo de
de sen vol vi men to agro pe cuá rio, o au men to da ofer ta
de ali men tos nos mer ca dos da Ama zô nia Oci den tal e, 
es pe ci al men te, dos Esta dos de Ro ra i ma e Ama zo -
nas, o apro ve i ta men to ra ci o nal dos re cur sos na tu ra is,
a di mi nu i ção dos cus tos de pro du ção e co mer ci a li za -
ção de pro du tos agrí co las e ex tra ti vos, a cri a ção de
tra di ção agrí co la e a ge ra ção de no vos em pre gos na
re gião.

Art. 3º Com pe te ao Mi nis té rio do Pla ne ja men to,
Orça men to e Ges tão, atra vés da Su pe rin ten dên cia
da Zona Fran ca de Ma na us - SUFRAMA, fi xar as di re -
tri zes e nor mas per ti nen tes à se le ção e ava li a ção da
vi a bi li da de téc ni ca e fi nan ce i ra dos pro je tos a se rem
im plan ta dos no Dis tri to Agro pe cuá rio de que tra ta o
art. 1º

Art. 4º O Po der Exe cu ti vo re gu la men ta rá esta
Lei no pra zo de no ven ta dias a con tar da data de sua
pu bli ca ção.

Art. 5º Esta Lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – So bre a
mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá -
rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

É lido e apro va do o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 419, DE 2001

Nos ter mos do art. 321 do Re gi men to Inter no,
re que i ro a dis pen sa de pu bli ca ção do Pa re cer, para
ime di a ta dis cus são e vo ta ção da re da ção fi nal do Pro -
je to de Lei do Se na do nº 133, de 1997, de au to ria do
Se na dor Ro me ro Jucá, que au to ri za a cri a ção de Dis -
tri to Agro pe cuá rio no Mu ni cí pio que men ci o na, e dá
ou tras pro vi dên ci as (Can tá-RR).

Sala das Ses sões, 7 de agos to de 2001. _ Mo -
za ril do Ca val can ti.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Apro va -
do o re que ri men to, pas sa-se à ime di a ta apre ci a ção
da re da ção fi nal.

Em dis cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção a re da ção fi nal.
As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da.
O pro je to vai à Câ ma ra dos De pu ta dos.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –

Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela Li de ran ça do Go -
ver no.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Ro me ro Jucá, como Lí der.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, 
Srªs e Srs. Se na do res, peço a pa la vra para fa zer um
bre ve co mu ni ca do que con si de ro ex tre ma men te im -
por tan te para o meu Esta do de Ro ra i ma.

Tra ta-se da re a ber tu ra, na se ma na pas sa da, do
Pro je to Ana uá, no Mu ni cí pio de Ro ra i nó po lis – um
pro je to do Incra –, que, há qua tro anos, es ta va sus -
pen so das suas ati vi da des de fi nan ci a men to por de -
nún cia de ir re gu la ri da des na con du ção do pro gra ma.

O Go ver no bra si le i ro in ves tiu mais de R$30 mi -
lhões no as sen ta men to de 3.300 fa mí li as. Um dos
ma i o res pro je tos de as sen ta men to do País é re to ma -
do ago ra e vol ta rá a ter fi nan ci a men tos e ati vi da des,
ações que a po pu la ção de Ro ra i nó po lis e do sul do
Esta do de Ro ra i ma co bra va.

Pa ra be ni zo o Dr. Ra mi ro Te i xe i ra, Su pe rin ten -
den te do Incra, pe las ati vi da des de cor re ção do pro je -
to; o Dr. Se bas tião Aze ve do, Pre si den te do Incra; e
tam bém o Mi nis tro Raul Jung mann.

Re gis tro aqui a im por tân cia da re a ber tu ra des -
ses tra ba lhos, que vão be ne fi ci ar, e mu i to, a po pu la -
ção do sul do meu Esta do.

Peço a trans cri ção nos Ana is dos da dos de
Incra re a bre Pro je to Ana uá, para que fa çam par te
do meu pro nun ci a men to.

Mu i to obri ga do. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ROMERO JUCÁ EM SEU
PRONUNCIAMENTO, INSERIDO NOS
TERMOS DO ART. 210 DO REGIMENTO
INTERNO.

Se na dor Ro me ro Jucá



Po lí ti ca
Incra re a bre pro je to Ana uá

O pro je to Ana uá, em Ro ra i nó po lis, está re a ber to. O anún -
cio foi fe i to pelo su pe rin ten den te do Incra (Insti tu to Na ci o nal de
Co lo ni za ção e Re for ma Agrá ria), Ra mi ro Te i xe i ra, na pre sen ça de 
500 pro du to res ru ra is. A ini ci a ti va vai be ne fi ci ar mais de 600 pes -
so as com pa ga men to de cré di to, re gu la ri za ção de lo tes e ex pe di -
ção de tí tu los de fi ni ti vos.

A no tí cia foi dada aos agri cul to res na fes ta em co me mo ra -
ção ao dia do agri cul tor, re a li za da pelo Incra, em  par ce ria com o
SENAR (Ser vi ço Na ci o nal de Apren di za gem Ru ral), no sá ba do.
Além dos agri cul to res, par ti ci pa ram da fes ta au to ri da des fe de ra is, 
es ta du a is e mu ni ci pa is de Boa Vis ta, Ro ra i nó po lis e Ira ce ma.

O pro je to de as sen ta men to Ana uá, o se gun do ma i or do
País, es ta va pa ra li sa do há qua se qua tro anos de vi do à in ter ven -
ção do Go ver no Fe de ral por de nún cia de ir re gu la ri da des na con -
du ção do pro gra ma de re for ma agrá ria. Ago ra o pro je to será sa -
ne a do e nos pró xi mos dias téc ni cos do Incra vão fa zer o ca das tro 
e fis ca li zar os lo tes para re gu la ri zar a si tu a ção dos co lo nos.

A idéia do su pe rin ten den te do Incra, ao re a brir o pro je to
Ana uá, é re to mar o de sen vol vi men to do mu ni cí pio de Ro ra i nó po -
lis, nas ci do den tro do pro je to de co lo ni za ção.

Nes te pro je to, o ins ti tu to in ves tiu mais de R$30 mi lhões no
as sen ta men to de 3.300 fa mí li as, onde en tre gou mais de 1.500 tí -
tu los de fi ni ti vos e pa gou cré di tos. Além dis so, cons tru iu 47 vi ci na -
is, so man do mais de mil qui lô me tros de es tra das, mais de 10 es -
co las, pos tos de sa ú de e ar ma zém de abas te ci men to.

Se gun do o Incra, tam bém in ves tiu nas ins ta la ções da sede 
do pro je to, cons tru in do ca sas re si den ci a is, ofi ci nas, alo ja men tos,
atu al men te uti li za dos por vá ri as en ti da des que tra ba lham em prol
da po pu la ção lo cal. “Esta mos tra ba lhan do para que o pro je to
Ana uá re cu pe re o tem po per di do pela sua pa ra li sa ção, que foi um 
gran de pre ju í zo para o ho mem do cam po,” de cla rou Ra mi ro Te i -
xe i ra.

Orga ni za da pelo exe cu tor do Incra em Ro ra i nó po lis, Antô -
nio de Cas tro e Sil va Neto, a fes ta em co me mo ra ção ao dia do
agri cul tor con tou com o apo io e a pre sen ça de re pre sen tan tes da
Fe de ra ção da Agri cul tu ra de Ro ra i ma, Se nar, Cen tral dos Assen -
ta dos de Ro ra i ma, Asso ci a ção das Ma de i re i ras de Ro ra i nó po lis,
Fó rum da Co mu ni da de Ati va, es co la José de Alen car, Ses co op e
em pre sá ri os lo ca is.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ro me ro
Jucá, o Sr. Edi son Lo bão, 1º Vice-Pre si den -
te, de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é
ocu pa da pelo Sr. Mo za ril do Ca val can ti, 4º
Se cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – V. 
Exª será aten di do na for ma re gi men tal. 

Vol ta-se à lis ta de ora do res.
Con ce do a pa la vra ao Se na dor José Fo ga ça.

(Pa u sa.)
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Jef fer son Pé res.

(Pa u sa.)
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Lú dio Co e lho.

(Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Gil vam Bor ges
(Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ney Su as su na.
(Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ade mir Andra -
de. (Pa u sa.)

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – De cli -
no, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Lú cio Alcân ta ra. (Pa u -
sa.)

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Car los Pa tro cí -
nio. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao Se na dor La u ro Cam pos.
(Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra à Se na do ra Ma ri na Sil va. S.
Exª dis põe de vin te mi nu tos. 

A SRª MARINA SILVA (Blo co/PT – AC. Pro nun -
cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. 
Pre si den te, que ro se cun dar al guns dos Srs. Se na do -
res com quem tive a opor tu ni da de de in te ra gir, como
o Se na dor Pe dro Si mon e o Se na dor José Fo ga ça,
quan do fi ze ram pro nun ci a men tos re fe ren tes ao dito
“pa co te éti co”, apre sen ta do pelo Pre si den te da Câ -
ma ra dos De pu ta dos, que tem sido mo ti vo de de ba te
pe las duas Ca sas e tem sido acom pa nha do com in te -
res se pe los me i os de co mu ni ca ção e, com cer te za,
pela so ci e da de bra si le i ra. 

Antes de qual quer dis cus são quan to ao mé ri to
des sa jun ção de pro je tos, que re ce be o ape li do de
“pa co te éti co”, que ro fa zer uma bre ve re fe rên cia so -
bre o que é esse pa co te. De re pen te, ele pode ser vis -
to pela so ci e da de como uma no vi da de pro pos ta pelo
Con gres so Na ci o nal, num mo men to con jun tu ral, em
que há uma gran de quan ti da de de de nún ci as dos me -
i os de co mu ni ca ção re fe ren tes a prá ti cas in de vi das
não só no Exe cu ti vo, mas prin ci pal men te no Le gis la ti -
vo. Re cen te men te, hou ve aqui a cas sa ção do Se na -
dor Luiz Este vão, as re nún ci as dos Se na do res Anto -
nio Car los Ma ga lhães e José Ro ber to Arru da, em fun -
ção do epi só dio do pa i nel do Se na do, e ago ra as de -
nún ci as so bre o Pre si den te afas ta do do Con gres so,
Se na dor Ja der Bar ba lho. De vi do a es ses pro ble mas
que o Con gres so Na ci o nal está en fren tan do, pode es -
tar sen do to ma do pela so ci e da de como um mo men to
em que se faz ne ces sá ria uma res pos ta à al tu ra da
cri se que a ins ti tu i ção Con gres so Na ci o nal vive. 

E o pa co te apa re ce nes sa con jun tu ra. Ocor re
que a de no mi na ção “pa co te”, da qual dis cor do com -
ple ta men te, tal vez de nun cie o que na ver da de é, ou
seja, uma jun ção de pro je tos que es ta vam em tra mi -



ta ção nas duas Ca sas. A ma i o ria de les teve ori gem no 
Se na do, sen do apro va da há mais de dois anos, como
é o caso dos pro je tos de au to ria do Se na dor Pe dro Si -
mon. Infe liz men te, es ses pro je tos, es sas di fe ren tes
ini ci a ti vas de De pu ta dos e Se na do res, es ta vam dor -
mi tan do nas Co mis sões do Con gres so Na ci o nal, par -
ti cu lar men te na Câ ma ra dos De pu ta dos. 

Qu e ro fa zer alu são ao Se na dor Pe dro Si mon,
quan do, em seu pro nun ci a men to, dis se que De pu ta -
dos às ve zes ale gam que Se na do res so men te apro -
va ram de ter mi na das ma té ri as por que ti nham cer te za
de que não se ri am apro va das na Câ ma ra dos De pu -
ta dos. 

Não faço par te des se gru po e te nho cer te za de
que tan to os Se na do res que apre sen ta ram es sas pro -
pos tas quan to uma boa par te da que les que ne las vo -
ta ram, e em pe nha ram-se para que fos sem apro va -
das, ja ma is fi ze ram esse es for ço pen san do que fu tu -
ra men te as ini ci a ti vas se ri am bar ra das pelo “con ser -
va do ris mo” da Câ ma ra dos De pu ta dos. Qu an do nós,
da Opo si ção – pois falo pelo nos so Blo co –, apro va -
mos es sas ini ci a ti vas es tá va mos cons ci en tes do seu
mé ri to, por isso nos es for ça mos para que fos sem
apro va das e que ría mos e que re mos que elas se jam
apro va das o quan to an tes na Câ ma ra dos De pu ta -
dos.

A jun ção des sas ini ci a ti vas com a ca ri ca tu ra de
pa co te, como se fos se um pa co te eco nô mi co bem à
moda do que o Po der Exe cu ti vo vem fa zen do a cada
cri se que sur ge, prin ci pal men te na área eco nô mi ca,
acon te ce não por uma ini ci a ti va en dó ge na do Con -
gres so Na ci o nal, mas por pres são da so ci e da de bra -
si le i ra. A in for ma ção dos pro ble mas que te mos aqui, o 
tem po todo, está sen do le va da aos ci da dãos bra si le i -
ros, que co me çam a fa zer uma sé rie de co bran ças
para que se tome uma ati tu de. 

Então, eu di ria que o Con gres so Na ci o nal está
agin do, como cos tu ma mos di zer na nos sa Re gião
Ama zô ni ca, pu xa do pelo be i ço – que é a for ma como
pes ca mos o fa mo so tam ba qui –, e não por ini ci a ti va
pró pria, e não por um in te res se his tó ri co na tra mi ta -
ção das ma té ri as, e não por ação de li be ra da de uma
ma i o ria aqui den tro, vol ta da para a apro va ção des ses
pro je tos. 

E qua is são os pro je tos que com põem o “pa co -
te”? A so ci e da de bra si le i ra e os me i os de co mu ni ca -
ção já os têm anun ci a do com ri que za de de ta lhes.
Por tan to, vou ape nas citá-los de for ma bem rá pi da.

Um de les se ria aque le que aca ba com a imu ni -
da de par la men tar para os cri mes co muns pra ti ca dos
por De pu ta dos e Se na do res. Esse pro je to foi apro va -
do há mais de dois anos e, in fe liz men te, es ta va dor mi -

tan do nas Co mis sões de mé ri to na Câ ma ra dos De -
pu ta dos.

Tam bém te mos o pro je to do Se na dor Pe dro Si -
mon que aca ba com o si gi lo ban cá rio para os cha ma -
dos agen tes pú bli cos, ou seja, para mem bros dos três 
Po de res. Ao apro vá-lo, não exis ti ri am mais se gre dos
com re la ção à vida e às con tas ban cá ri as dos agen tes 
pú bli cos. Mu i tas ve zes, al guns de les, não to dos, in -
gres sam na vida pú bli ca numa de ter mi na da si tu a ção
fi nan ce i ra e, ao se re ti ra rem da vida pú bli ca ou em al -
guns anos, já pos su em um pa tri mô nio que não te ri am
como ex pli car à luz dos ven ci men tos que re ce bem
ape nas na atri bu i ção que lhes foi con fe ri da, seja a de
de pu ta do, se na dor, mi nis tro ou ou tra qual quer. De
sor te que con si de ro o pro je to al ta men te opor tu no. O
Se na dor Pe dro Si mon foi mu i to fe liz quan do o apre -
sen tou.

Há ain da dois pro je tos que es ta be le cem o fim
do voto se cre to. Um tra mi ta na Câ ma ra dos De pu ta -
dos e ou tro foi apre sen ta do por meu co le ga de Ban ca -
da, de Par ti do e de Esta do, Se na dor Tião Vi a na, que,
in fe liz men te, tam bém não foi apro va do.

Por úl ti mo, o pro je to de fi de li da de par ti dá ria, que 
es ta be le ce a fi de li da de por meio do pra zo de fi li a ção.
Advo go a idéia de fi de li da de par ti dá ria a par tir do
com pro mis so com o pro gra ma do par ti do, e não sim -
ples men te com o cri té rio de fi li a ção ou, me nos ain da,
com o en qua dra men to do par la men tar à de ci são da
sua li de ran ça, uma de ci são cir cuns tan ci al, mu i tas ve -
zes até de for ma con trá ria ao que é ad vo ga do pelo
pro gra ma do par ti do. Ao se fi li ar a um par ti do, a pes -
soa, com cer te za, tem como re fe rên cia o seu con te ú -
do pro gra má ti co, e não as ações cir cuns tan ci a is, de
acor do com os in te res ses da con jun tu ra em que, mu i -
tas ve zes, os Lí de res ten tam en qua drar os seus li de -
ra dos em pro ces sos de vo ta ção. E que ro fa zer, aqui,
uma re fe rên cia a epi só di os que te mos acom pa nha do, 
em mu i tas oca siões, da par te do Blo co de Sus ten ta -
ção do Go ver no. Se ri am es ses os pro je tos que com -
põem o tal pa co te éti co. 

Do meu pon to de vis ta, tal vez o que vai fa zer a
di fe ren ça, em ter mos de si na li za ção, de sa ber mos
qual é o em pe nho do Con gres so Na ci o nal em dar
con se qüên cia àqui lo que está di zen do no dis cur so; é
a ques tão do fim da imu ni da de par la men tar, por que,
na ver da de, a imu ni da de tem sido uti li za da como uma 
for ma de im pu ni da de, o que re al men te tem tra zi do um 
des gas te mu i to gran de para a ins ti tu i ção. Qu an do o
Con gres so ope ra, mu i tas ve zes, é mais por pres são
da so ci e da de. Por esta não per do ar, não ace i tar uma
res pos ta à al tu ra é to ma da uma de ci são, como foi o
caso da cas sa ção do De pu ta do Hil de bran do Pas cho -



al, do Se na dor Luiz Este vão e de tan tos ou tros epi só -
di os nos qua is ti ve mos uma res pos ta mais pela pres -
são da so ci e da de do que por uma ação de moto pró -
prio do Con gres so Na ci o nal. Este tal vez seja o gran de 
tes te do pa co te: o fim da imu ni da de par la men tar.

Sr. Pre si den te, Sras. e Srs. Se na do res, que ro
de i xar bem cla ro que nada te nho con tra o fato de es -
sas ma té ri as se rem vo ta das. Acre di to que de vem e
pre ci sam ser vo ta das com a de vi da ur gên cia. Já es tá -
va mos nes sa fre qüên cia há mu i to tem po. Exis tem
pro je tos que já fo ram apro va dos aqui há mais de dois
anos. 

No en tan to – faço ques tão de fa zer este re gis tro
–, esse pa co te, numa con jun tu ra como essa, ope ran -
do de for ma cir cuns tan ci al e, de cer ta for ma, opor tu -
nis ta, não pode ser vis to como uma mo e da po lí ti ca,
um re tor no po lí ti co para um de ter mi na do gru po que
se quer faz re fe rên cia aos pro je tos já em tra mi ta ção.
Alguns já ha vi am sido apro va dos; hou ve pes so as que
os ela bo ra ram e ne les pen sa ram e, ago ra, de ter mi na -
dos seg men tos – ou uma pes soa – ten tam apro pri -
ar-se des se con te ú do, fa zen do uma jun ção e que ren -
do pas sar para a opi nião pú bli ca a idéia de pa la di nos
da mo ra li da de, da pre o cu pa ção com a éti ca sem que
an tes hou ves se em pe nho. 

Sr. Pre si den te, ou tro as pec to que que ro de i xar
cla ro é que te mos que ana li sar os por quês de ter mos
ago ra, nes sa con jun tu ra, o tal do pa co te éti co. Os por -
quês são bem cla ros, na mi nha per cep ção. Por que
es ses pro je tos en tra ram ago ra na pa u ta do Con gres -
so como sen do a pri o ri da de das pri o ri da des? Pri me i -
ro, pe las ra zões que ex pus an te ri or men te: para dar
uma res pos ta às pres sões da mí dia e da opi nião pú -
bli ca, que es tão co bran do do Con gres so uma po si ção 
di an te das si tu a ções bas tan te di fí ce is que es ta mos vi -
ven ci an do, prin ci pal men te no que con cer ne à éti ca
das ins ti tu i ções e do agen te pú bli co.

Ca ri ca tu ran do esse pa co te nos ve lhos mol des
como um pa co te eco nô mi co para dar uma res pos ta
às cri ses fis cal, cam bi al e ou tras – como sem pre faz o
Go ver no –, o Con gres so ten ta co pi ar o Exe cu ti vo com 
a his tó ria do pa co te éti co para dar uma res pos ta à cri -
se mo ral pela qual está pas san do. E aí te mos um pro -
ble ma: o de es tar mos li dan do com va lo res como se
es tes pu des sem ser tra ta dos em for ma de mo e da,
que, mu i tas ve zes, é uti li za da cir cuns tan ci al men te
para dar vi si bi li da de ou cré di to po lí ti co a de ter mi na -
dos se to res. É tam bém uma ten ta ti va de ali vi ar a pres -
são in cô mo da que a so ci e da de está exer cen do, o que 
pode tra zer pre ju í zos ele i to ra is às ele i ções que se avi -
zi nham. De ter mi na dos se to res não que rem pa gar o
pre ço de não te rem fe i to ne nhum es for ço para que os

pro je tos se jam apro va dos e ago ra sen tem a ne ces si -
da de de fazê-lo, por que, com cer te za, se rão co bra dos 
pe los ele i to res que hoje cla mam por res pos tas di an te
da cri se por que es ta mos atra ves san do.

Um ou tro as pec to que res sal to é o fato de es tar -
mos tra tan do as ques tões de in te res se éti co da so ci e -
da de como se fos sem es pas mos ou im pul sos do de -
se jo de trans for ma ção de pro ce di men tos dos agen tes 
pú bli cos. Escla re ço que, cada vez que te mos uma cri -
se, ge ral men te há a ten ta ti va de se lhe dar uma res -
pos ta. Só que essa res pos ta é mais como ins tru men -
to de apla car a fú ria, o ím pe to da so ci e da de por ações 
con tun den tes do que de apro ve i tar esse im pul so
para, de for ma qua li ta ti va e con sis ten te, avan çar no
sen ti do de uma le gis la ção que pos si bi li te re sul ta do
éti co para o fun ci o na men to das ins ti tu i ções.

Cito o caso da cri a ção da Cor re ge do ria-Ge ral
da União, cri a da no dia 02 de abril. Se ti ves se sido no
dia 1º de abril, po de ria es tar fa zen do jus ao que hoje
está fa zen do. Na que le mo men to, ha via uma pres são
mu i to gran de da so ci e da de bra si le i ra para que fos se
dada uma res pos ta às de nún ci as de cor rup ção com a
cri a ção de uma CPI para in ves ti gá-las. E foi no ca lor,
no aço da men to des sa dis cus são que se cri ou a Cor -
re ge do ria-Ge ral da União, a qual, até hoje, do meu
pon to de vis ta, não dis se à so ci e da de bra si le i ra a que
veio, mas ser viu como res pos ta para apla car, como
di zem al guns, o ím pe to mo ra lis ta da so ci e da de, que
co bra uma pos tu ra por par te das ins ti tu i ções. Não di -
ria que se tra ta de um ím pe to mo ra lis ta. A so ci e da de
bra si le i ra, ao ter aces so à in for ma ção do que re al -
men te acon te ce de er ra do nos Po de res Exe cu ti vo,
Le gis la ti vo e Ju di ciá rio, tem uma pos tu ra de co bran -
ça, bus can do res pos tas e exi gin do que os ele i tos
pres tem os de vi dos es cla re ci men tos.

Em vez de trans for mar mos es ses im pul sos
numa ação qua li ta ti va men te su pe ri or ao que já pro du -
zi mos em ter mos de le gis la ção, “nós” – não me in cluo
nes se con jun to de pes so as – uti li za mos de de ter mi -
na dos ar ti fí ci os e apla ca mos a fú ria da so ci e da de,
para evi tar que esta con ti nue sub me ten do os agen tes 
pú bli cos a qual quer tipo de des gas te. Num mo men to
rico como este, de ve ría mos de bru çar-nos so bre to -
das as ne ces si da des, so bre os fu ros éti cos que pos si -
bi li tam a im pu ni da de. Toda e qual quer le gis la ção que
per mi ta que o agen te pú bli co dis po nha de me ca nis -
mos de fuga para as con se qüên ci as dos er ros que
pra ti ca de ve ria ser re pa ra da, prin ci pal men te com o
res pal do que a so ci e da de hoje nos dá. No en tan to,
isso não vem ocor ren do.

De re pen te, tra ta-se a éti ca como um pa co te,
que, ao ser lan ça do so bre a ca be ça da so ci e da de,



apla ca seu de se jo de res pos tas mais con tun den tes –
o que é la men tá vel. O Con gres so, nes te mo men to,
de ve ria es tar agin do como um agen te pro pul sor. Não
digo que to dos es te jam com por tan do-se mal, pois
exis tem pes so as de boa-fé que es tão em pe nha das,
mas exis tem aque les que es tão es pe ran do a opor tu -
ni da de para pro te lar as de ci sões, para ga nhar um
tem po, aguar dan do que a so ci e da de no va men te se
re co lha e pare de fa zer as co bran ças e que tudo vol te
ao nor mal. Essa sem pre foi a ló gi ca da que les que
acre di tam que o povo bra si le i ro ain da con ti nu a rá de -
fen den do o jar gão do “rou ba, mas faz”. Mu i tos aco mo -
da ram-se com essa fra se, acre di tan do que o povo
bra si le i ro nun ca avan ça ria po li ti ca men te em ter mos
qua li ta ti vos, de se jan do re pre sen tan tes que fa zem,
mas não rou bam, que re pre sen tam, mas não bus cam
subs ti tu ir os seus re pre sen ta dos, que cons ti tu em
uma de mo cra cia ba se a da numa éti ca que não seja
cir cuns tan ci al, que não seja re la ti va ao sa bor dos
acon te ci men tos.

Te mos de bus car nes sa dis cus são uma éti ca
dos va lo res, em que pos sa mos fa zer uma me di a ção
en tre os va lo res du ra dou ros, pos sí ve is de se rem uni -
ver sa li za dos para uma re la ção his tó ri ca com os pro -
ces sos cul tu ra is de mu dan ça. Não de fen do que es ses 
va lo res se jam imu tá ve is, eter nos, numa vi são fun da -
men ta lis ta, mas ad vo go que não se pode ter uma éti -
ca de cir cuns tân cia, uma éti ca que fun ci o ne de acor -
do com o in te res se de de ter mi na dos gru pos ou agen -
tes, que seja ope ra da no sen ti do de de ter mi na dos re -
sul ta dos que não vi sam o be ne fí cio co le ti vo e, por
con se qüên cia, o be ne fí cio dos in di ví du os. Qu an do é
re al men te po si ti va, bus ca a con du ta ide al e é ver da -
de i ra para os in di ví du os, a éti ca fa vo re ce a so ci e da de. 
Qu an do ocor re de for ma ver da de i ra e qua li ta ti va para
a so ci e da de, a éti ca fa vo re ce tam bém os in di ví du os.

Sr. Pre si den te, jun to-me aos que fa zem esse es -
for ço, sem que rer acre di tar, em mo men to al gum, que
o que está sen do fe i to já é o su fi ci en te. É ape nas uma
pe que na par te do que pode ser fe i to. Pro cu ro agir
sem pre de boa von ta de. Te mos de ter sem pre boa
von ta de com as ini ci a ti vas, bus can do ne las o que há
de cor re to e de bom, mes mo que, mu i tas ve zes, elas
se jam dos nos sos opo nen tes. Pre ci sa mos fa zer a ae -
ró bi ca do bem em to dos os as pec tos da exis tên cia hu -
ma na. Mais uma vez, dis po nho-me a con tri bu ir e sei
que mu i tos dos Se na do res e De pu ta dos tam bém es -
tão im bu í dos des se pro pó si to. Não po de mos, em mo -
men to al gum, con for mar mo-nos em ace nar com uma
ini ci a ti va para a so ci e da de e, de po is de um mo men to
de cal ma ria, per mi tir que tudo vol te à nor ma li da de
dos ce mi té ri os, em que os pro je tos não avan çam, fi -

cam dor mi tan do nas Co mis sões, não sen do en ca mi -
nha dos, vo ta dos nem apro va dos.

Te nho ab so lu ta cer te za de que es ta mos vi ven do 
uma opor tu ni da de ím par no sen ti do de avan çar o in -
te res se da so ci e da de bra si le i ra em ter re pre sen tan tes 
que agem de acor do com re gras cla ras e trans pa ren -
tes a fim de co i bir a im pu ni da de e os abu sos pra ti ca -
dos por um con jun to de re pre sen tan tes e agen tes pú -
bli cos que têm de son ra do e, de cer ta for ma, en ver go -
nha do as ins ti tu i ções.

Hoje, o Con gres so Na ci o nal pas sa por uma cri -
se mu i to sé ria, e o Se na do Fe de ral está pas san do por 
uma cri se gra vís si ma. Mas as si tu a ções de emer gên -
cia ser vem para dar dois re ca dos: co lo car a gra vi da de 
dos fa tos de for ma emer gen ci al e fa zer emer gir des sa
si tu a ção de cri se as so lu ções ade qua das para os pro -
ble mas.

De ve mos, des ta cri se, co lher os fru tos po si ti vos
no sen ti do de avan çar mos com ma i or trans pa rên cia
no que con cer ne às ações dos agen tes pú bli cos, po -
den do, ao mes mo tem po, a so ci e da de bra si le i ra sen -
tir-se co-res pon sá vel pe los pro ces sos de mu dan ça
que es tão ocor ren do, que, com cer te za, têm de pen di -
do mu i to mais do seu es for ço de co brar e de de nun ci -
ar que dos pró pri os agen tes pú bli cos em to mar a di -
an te i ra.

Te mos um des com pas so en tre uma so ci e da de
que im pul si o na e um Con gres so Na ci o nal que, de
cer ta for ma, está re fra tá rio, na de fen si va. É o mo men -
to de ir mos para uma ofen si vi da de po si ti va, para to -
mar es sas ini ci a ti vas já exis ten tes e para pro por ou -
tras – como é o caso da que apre sen tei, que veda a
in di ca ção de pa ren tes para a su plên cia de Se na do -
res. O me lhor pro je to tal vez seja o que já foi apre sen -
ta do, que pre vê que os su plen tes dos Se na do res pu -
des sem ser como os su plen tes dos De pu ta dos. Até
que se con si ga uma fór mu la para isso, ad vo ga rei meu 
pro je to que pro í be a in di ca ção de pa ren tes para a su -
plên cia dos Se na do res.

Sr. Pre si den te, não se tra ta, como di zem al guns, 
de um pro je to que evi ta rá que os pa ren tes tam bém
pos sam gal gar um car go na vida pú bli ca. Pelo con trá -
rio, to das as fa mí li as têm pes so as que se ins pi ram em 
ou tras: o pai é mé di co, e o fi lho tam bém o quer ser; o
pai é ad vo ga do, e o fi lho de se ja se guir tam bém a car -
re i ra ju rí di ca. Na po lí ti ca, isso tam bém ocor re. Mas,
para se guir a pro fis são do pai e se tor nar mé di co ou
ad vo ga do, é ne ces sá rio pas sar no ves ti bu lar e fa zer a 
fa cul da de. Na po lí ti ca, tam bém de ve rá ha ver o mes -
mo pro ces so. Qu an do se quer ser po lí ti co, deve-se
con cor rer a uma ele i ção e, sen do ele i to, trans for -



mar-se em po lí ti co não por uma trans fe rên cia di nás ti -
ca, como se es ti vés se mos vi ven do numa re a le za em
que os tí tu los são pas sa dos de pai para fi lho, des res -
pe i tan do o pro ces so de mo crá ti co das ur nas que ele -
gem seus re pre sen tan tes.

Atu al men te, está-se trans fe rin do o pa tri mô nio
po lí ti co de for ma in di re ta para um dos fa mi li a res pelo
me ca nis mo da su plên cia de Se na dor. Sou con trá ria a
isso e ad vo go que meu pro je to se pos sa fa zer pre sen -
te no “Pa co te Éti co”, quan do este che gar ao Se na do.
Os pro je tos dos co le gas apro va dos nes ta Casa pre ci -
sam des se re gis tro, pois po de ría mos pas sar a fal sa
idéia de que eles es tão sur gin do ago ra.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Con ce do a pa la vra ao pró xi mo ora dor ins cri to, Se na -
dor Ge ral do Cân di do.

O SR. GERALDO CÂNDIDO  (Blo co/PT – RJ.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, mais
uma vez ve nho a esta tri bu na de nun ci ar a fal ta de
uma po lí ti ca sa la ri al des te Go ver no, a sua in sen si bi li -
da de no tra to dos ser vi do res pú bli cos fe de ra is des te
País.

De um modo ge ral, to dos os tra ba lha do res, os
da ini ci a ti va pri va da e os ser vi do res pú bli cos, vi vem
uma si tu a ção de di fi cul da de e de mi sé ria, pois re ce -
bem um sa lá rio avil tan te. Mas a ques tão dos ser vi do -
res pú bli cos é mu i to gra ve. Já va mos para o sé ti mo
ano con se cu ti vo sem se quer um cen ta vo de re a jus te.
Isso é um ab sur do, e não há qual quer pers pec ti va de
me lho ria ou de au men to sa la ri al para es ses tra ba lha -
do res.

Qu e ro fa lar es pe ci fi ca men te de uma ca te go ria
que vem sen do mu i to mas sa cra da: os ser vi do res ci vis 
das For ças Arma das.

No dia 17 de ju lho, em sua co lu na diá ria na Fo -
lha de S.Pa u lo, o jor na lis ta Cló vis Ros si ana li sa a
ques tão do cor te dos sa lá ri os e apo sen ta do ri as dos
ser vi do res pú bli cos ar gen ti nos. Afir ma que nin guém,
sal vo pes so as li ga das à es quer da, es cre veu uma li -
nha se quer so bre tão ab sur da me di da, e que a re du -
ção dos sa lá ri os re pre sen ta, na lin gua gem do cha ma -
do “mer ca do” e dos ju ris tas, uma ver da de i ra que bra
de con tra to.

A de cla ra ção ou de cre ta ção de mo ra tó ria tam -
bém é uma es pé cie de que bra de con tra to. No en tan -
to, quan do al guém ousa fa lar em mo ra tó ria das dí vi -

das in ter na e ex ter na, bas tan te di ver sa é a re a ção do
cha ma do “mer ca do”. Nes se caso, ao con trá rio do si -
lên cio tu mu lar, os li be ra is se apres sam em pro mo ver
uma en xur ra da de de cla ra ções, opi niões, aná li ses e
ou tros sa la ma le ques, de sa u to ri zan do, con de nan do e
até mes mo ri di cu la ri zan do o po bre in fe liz que ou sou
pro nun ci ar o ter mo “mo ra tó ria”.

Vol tan do ao ar ti go: o jor na lis ta afir ma, com acer -
to, que “quan do se tra ta de afe tar os mais fra cos, vale
tudo. Qu an do se ten ta me xer nos mais for tes, que são 
os gran des in te res ses eco nô mi cos, aí se ace na com
to das as des gra ças.” E, com bri lhan te sim pli ci da de,
con clui que é no mí ni mo an ti de mo crá ti co de i xar a car -
go do tal “mer ca do”, qua is con tra tos po dem ser res -
pe i ta dos, qua is po dem ser ras ga dos.

Digo tudo isso para de nun ci ar um caso de to tal
des res pe i to à lei que vem ocor ren do há mu i to tem po
sob nos sas bar bas, aqui mes mo no Bra sil, e que,
como no caso dos ser vi do res ar gen ti nos, não me re -
ceu nada além do si lên cio. Nem o Go ver no, nem os
jor na is, nin guém – fora do cír cu lo sin di cal – teve a co -
ra gem de es cre ver uma úni ca li nha so bre a luta de
mais de dez anos que o Sin di ca to dos Ser vi do res Ci -
vis nas For ças Arma das vem pro mo ven do para que
os ser vi do res ci vis lo ta dos no Co man do da Ma ri nha
te nham di re i to à pro gres são fun ci o nal ou à pro mo ção. 
Ou seja, além de es ta rem há mais de sete anos sem
qual quer re a jus te, como a qua se to ta li da de dos fun ci -
o ná ri os pú bli cos des te País, es ses tra ba lha do res não
con se guem fa zer va ler nem mes mo di re i tos ga ran ti -
dos pela Lei nº 8.112, de 1990, que ins ti tu iu o Re gi me
Ju rí di co Úni co. Isso por pura omis são do Go ver no,
que se re cu sa a man dar para o Con gres so Na ci o nal
pro je to de lei apro van do Pla no de Car gos e Sa lá ri os
para es ses tra ba lha do res.

Além de dar de om bros para a lei, o Go ver no
tam bém afron ta a au to ri da de do Tri bu nal de Con tas
da União, que já de ter mi nou à Admi nis tra ção que ela -
bo re o Pla no de Car gos e Sa lá ri os para os ser vi do res
ci vis do Co man do da Ma ri nha.

Até a pre sen te data nada foi fe i to. O si lên cio, ou
me lhor, a omis são do Go ver no nes se caso é de dar
náu se as. E o Par la men to está de pés e mãos ata das,
pois, é bom que se diga, tra ta-se de ma té ria de ini ci a -
ti va pri va ti va do Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca.

So men te para se ter uma vaga idéia da le tar gia
do Exe cu ti vo, bas ta di zer que só no ano pas sa do o
Sin fa-RJ par ti ci pou de qua tro au diên ci as com as ses -



so res do Mi nis té rio do Pla ne ja men to, Orça men to e
Ges tão. Além dis so, en ca mi nhou dos siê com ple to so -
bre a ques tão ao ti tu lar da que la Pas ta, ao Mi nis tro da
De fe sa, ao Mi nis tro-Che fe da Casa Ci vil e a to das as
li de ran ças par ti dá ri as na Câ ma ra e no Se na do. De po -
is de tudo isso, ne nhu ma res pos ta. Nem sim, nem
não. Até ago ra, só o si lên cio.

O que fa zer en tão? Se o Exe cu ti vo, que tem a
obri ga ção cons ti tu ci o nal de agir, não age. É pre ci so
que a so ci e da de se mo bi li ze e de mons tre sua in dig -
na ção. Do mes mo modo como vem fa zen do o Sin -
fa-RJ, em sua in can sá vel cru za da para pôr um pon to
fi nal na in jus ti ça que vem sen do per pe tra da pelo Go -
ver no con tra os com pa nhe i ros do Co man do da Ma ri -
nha.

Den tre os in con tá ve is es for ços de Sin fa-RJ para 
dar uma so lu ção ao caso dos ser vi do res do Co man do 
da Ma ri nha, é im por tan te des ta car o en ca mi nha men -
to de de nún ci as ao Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral, no Rio
de Ja ne i ro. Nes se do cu men to, o Sin fa-RJ ex põe o
dra ma dos fun ci o ná ri os ante a omis são do an ti go Mi -
nis té rio da Ma ri nha e do Go ver no.

O Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral, de fen sor do in te -
res se pú bli co, sen si bi li za do com o ple i to, au to ri zou a
ime di a ta ins ta u ra ção de pro ce di men to, vi san do a
apu rar res pon sa bi li da des e a fa zer cum prir a lei.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, não é
pos sí vel que, de cor ri dos tre ze anos da pro mul ga ção
da Cons ti tu i ção Fe de ral e qua se onze da Lei n. 8.112,
de 1990, os ser vi do res ci vis do Co man do da Ma ri nha
per ma ne çam sem um Pla no de Car gos e Sa lá ri os,
por ab so lu ta omis são do Po der Exe cu ti vo. É ul tra jan te 
que toda ca te go ria seja ig no ra da pe las au to ri da des
como se ela não exis tis se!

Mu i to pior do que os apa gões e a cor rup ção –
um mal que pre ci sa ser ex tir pa do de nos so País – é a
ati tu de omis sa do Esta do. Omis são que re ti ra do ci da -
dão a pos si bi li da de de ver o seu di re i to pos to em prá -
ti ca.

Qu an do os go ver nan tes, que são a ma ni fes ta -
ção do po der mais vi sí vel no Esta do, se omi tem e des -
cum prem as leis que eles pró pri os cri a ram e ju ra ram
de fen der, não se es ta rá vi ven do sob o im pé rio do Di -
re i to, mas sim sob o jugo.

... não se es ta rá vi ven do sob o im pé rio do Di re i -
to, mas, sim, sob o jugo de uma dis far ça da ti ra nia. A
Cons ti tu i ção da Re pú bli ca é cla ra: o Bra sil é um Esta -

do De mo crá ti co de Di re i to. No Esta do de Di re i to, não
há au to ri da de que se so bre po nha à lei. Nem mes mo o 
mais alto man da tá rio, ele i to pelo povo para gui ar os
des ti nos da Na ção, pode se fur tar ao cum pri men to da
lei. Sua au to ri da de e po der ad vêm da lei, e ela é o seu
nor te. Qu an do o go ver nan te ig no ra a lei, não há mais
Esta do de Di re i to, não há Di re i to nem de mo cra cia; ha -
ve rá ape nas Esta do, um Esta do an ti de mo crá ti co, ca -
pen ga e ti ra no.

Não te nho mu i tas es pe ran ças, mas de se jo sin -
ce ra men te que este pro nun ci a men to sen si bi li ze o
Exe cu ti vo Fe de ral, para que en vie ao Con gres so Na -
ci o nal, o mais bre ve pos sí vel, pro je to de lei com o ob -
je ti vo de dar um bas ta no so fri men to dos mi lha res de
ser vi do res ci vis no co man do da Ma ri nha que, há mais 
de uma dé ca da, aguar dam pela apro va ção de um pla -
no de car re i ra.

Sr. Pre si den te, Sr
as 

e Sr
s
 Se na do res, os ser vi do -

res pú bli cos bra si le i ros, no pró xi mo dia 22, vão de cla -
rar gre ve ge ral no País. Eles es tão can sa dos de
aguar dar do Po der Exe cu ti vo um au men to sa la ri al. O
Go ver no não apon ta com ne nhu ma pos si bi li da de de
re a jus te. Por isso, será de fla gra da a gre ve ge ral no dia 
22 des te mês.

Em nome do Sin di ca to dos Ser vi do res Ci vis das
For ças Arma das, que re mos de i xar o nos so pro tes to e 
o nos so re pú dio con tra essa po lí ti ca ne fas ta do Go -
ver no Fer nan do Hen ri que Car do so e de seus Mi nis -
tros, que não têm a me nor sen si bi li da de para a si tu a -
ção dos ser vi do res, de i xan do-os na mais ab so lu ta mi -
sé ria nes te País.

Era o que eu ti nha di zer, Sr. Pre si den te.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Mo re i ra Men des, pelo
res tan te do tem po dis po ní vel para a ses são.

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO. Pro nun -
cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Sras e Srs  Se na do res, de po is des te pe río -
do de re ces so, vol tan do a esta Casa, cabe a mim, do -
lo ro sa men te, nes ta tar de, re gis trar uma per da his tó ri -
ca para o con jun to dos gran des ho mens pú bli cos bra -
si le i ros, par ti cu lar men te para o meu Esta do e para a
mi nha pró pria fa mí lia.

A per da de um dos ho mens pú bli cos es pe ci a is,
da que les que a so ci e da de pro duz de tem pos em tem -
pos. Ron dô nia ain da la men ta, pro fun da men te cons -



ter na da, o pre ma tu ro de sa pa re ci men to de Fran cis co
José Chi qui li to Co im bra Erse, uma das ma i o res ex -
pres sões da po lí ti ca e fi gu ra sem pre ad mi ra da pela
po pu la ção do Esta do que aqui re pre sen to. E mi nha
fa mí lia, por que Chi qui li to era ir mão de mi nha de di ca -
da es po sa, Ma ria He le na, tam bém so fre, in con for ma -
da pela per da do seu ente que ri do.

Lí der in con tes tá vel, o ex-Pre fe i to de Por to Ve -
lho, por dois man da tos, e ex-De pu ta do Fe de ral, fa le -
ceu às 6h do dia 07 de ju lho, em sua re si dên cia, ao
lado de sua mãe, mi nha so gra, D. He le na Co im bra
Erse, ví ti ma de do en ça con tra a qual bra va men te lu ta -
va há mais de seis anos, e que a ciên cia ain da não é
ca paz de cu rar: a atro fia ce re be lar.

Os pri me i ros sin to mas da en fer mi da de sur gi ram 
ain da em me a dos de 1995, obri gan do-o, em 02 de
de zem bro de 1998, a re nun ci ar ao car go de Pre fe i to
de Por to Ve lho. 

Chi qui li to Erse, em bo ra nas ci do em Ma na us,
em 19 de de zem bro de 1949, foi cri a do em Por to Ve -
lho. Com 51 anos, por tan to, e pai de três fi lhos, era ad -
mi nis tra dor de em pre sas e por ta dor de ex ten so elen -
co de ser vi ços pres ta dos à co mu ni da de ron do ni en se.
Foi tam bém Se cre tá rio de Esta do da Admi nis tra ção e, 
nes sa con di ção, res pon deu, por di ver sas ve zes, pela
ad mi nis tra ção do en tão Ter ri tó rio Fe de ral de Ron dô -
nia, hoje trans for ma do em Esta do.

Alcan çan do a po si ção de um dos lí de res mais
po pu la res e ca ris má ti cos da Ca pi tal e do Esta do, se -
gun do a cor re ta ava li a ção da Fo lha de Ron dô nia,
des ta cou-se tam bém como De pu ta do Fe de ral. Mem -
bro da Fren te Li be ral no Con gres so, foi uma voz ati va
e res pe i ta da den tro do pro ces so de re de mo cra ti za -
ção do País, que cul mi na ria nas ele i ções de Tan cre do 
Ne ves e José Sar ney. 

Pre fe i to de Por to Ve lho, pela pri me i ra vez pela
le gen da do PTB, ob te ve mais de 32.000 vo tos. Des ta -
cou-se pelo tra ba lho de re es tru tu ra ção da ci da de que
cres cia de sor de na da men te, con ce den do pri o ri da de
aos ba ir ros e à pe ri fe ria. Mer cê des se es for ço, pas sou 
a ser re co nhe ci do como “o mais po pu lar Pre fe i to da
his tó ria da Ca pi tal” e um dos ma i o res lí de res po lí ti cos
de Ron dô nia em to dos os tem pos.

Na ele i ção de 1986, para o Se na do da Re pú bli -
ca, foi o can di da to mais vo ta do, ul tra pas san do a mar -
ca dos 100 mil vo tos. Con tu do, em face de vi go rar, à
épo ca, o sis te ma de su ble gen das, foi “ali ja do, de for -

ma in jus ta, do pro ces so”, que o le va ria, tão-so men te,
à con ti nu i da de de sua ação na vida par ti dá ria, es pe ci -
al men te na ta re fa de li de rar a uni fi ca ção das opo si -
ções.

Sr. Pre si den te, essa de di ca ção cul mi na ria com
a in ques ti o ná vel vi tó ria nas ele i ções de 15 de no vem -
bro de 1988. Na ele i ção de 3 de ou tu bro de 1996, com 
a co li ga ção de 7 par ti dos, Chi qui li to Erse se ria ele i to
com mais de 70 mil vo tos para um se gun do man da to,
a que te ria de re nun ci ar em 1998 – como dis se – para
po der en fren tar a do en ça, ten do as su mi do a pre fe i tu -
ra o en tão De pu ta do Fe de ral Car li nhos Ca mur ça, vice 
da cha pa am pla men te con sa gra da nas ur nas.

Chi qui li to Erse, além de no tá vel po lí ti co, era um
pro fis si o nal com alta qua li fi ca ção, sen do, por isso,
agra ci a do, em 1992, com o tí tu lo de Admi nis tra dor do
Ano, con ce di do pelo Con se lho Re gi o nal de Admi nis -
tra ção de Ron dô nia.

De sen vol ven do na ci da de de Por to Ve lho uma
ges tão ir re to cá vel, foi ele i to como um dos me lho res
pre fe i tos bra si le i ros, à cus ta de um tra ba lho mar ca do
pelo di na mis mo das ações e pela re gu la ri da de e
trans pa rên cia de to dos os atos de go ver no.

Pro va dis so, to dos os seus atos ad mi nis tra ti vos
fo ram apro va dos e as suas pres ta ções de con tas aco -
lhi das pela Câ ma ra de Ve re a do res, em de cor rên cia
de ob ser va rem os man da men tos da le gis la ção e as
exi gên ci as da pro bi da de ad mi nis tra ti va, hoje, la men -
ta vel men te, tão dis tan te do ho mem pú bli co. 

Res pon sá vel pelo Pla no Di re tor da ci da de e
pelo Có di go de Pos tu ras da ci da de, mar cou sua pre -
sen ça na vida pú bli ca tam bém pela se ri e da de de
seus atos, pela com pe tên cia com que ven cia obs tá -
cu los, e pelo tra ba lho em fa vor da me lho ria da qua li -
da de de vida dos ron do ni en ses.

A ca pi tal e o Esta do co nhe ce ram de per to a lu ci -
dez de sua li de ran ça. Pre sen te em to dos os ins tan tes
do pro ces so de mu dan ça do Ter ri tó rio em Esta do, não 
de i xou de acom pa nhar e de vi ver, pró xi ma e in ten sa -
men te, os ma i o res acon te ci men tos po lí ti cos das úl ti -
mas dé ca das. Gran de ge ren te dos in te res ses ma i o -
res de seu povo, foi res pon sá vel pela de fla gra ção do
pro ces so de mo der ni za ção da ca pi tal. 

Um dos or ga ni za do res e fun da do res da Fren te
Li be ral, que, pos te ri or men te, trans for mou-se no Par ti -
do da Fren te Li be ral – PFL, teve tam bém im por tan te
mi li tân cia no Par ti do De mo crá ti co So ci al – PDS; no
Par ti do Tra ba lhis ta Bra si le i ro – PTB; e tam bém no
Par ti do De mo crá ti co Tra ba lhis ta – PDT, si gla pela



qual foi ele i to pela úl ti ma vez pre fe i to da ca pi tal. Foi
tam bém Téc ni co da Se cre ta ria de Pla ne ja men to do
Go ver no do Esta do; Di re tor de Admi nis tra ção; Se cre -
tá rio de Admi nis tra ção da Com pa nhia de Águas e
Esgo tos de Ron dô nia – CAERD, e mem bro do Con se -
lho Re gi o nal de Des por tos.

Ao ve ló rio de Chi qui li to Erse, re a li za do no sa lão
no bre da Assem bléia Le gis la ti va, es ti ve ram pre sen -
tes seus fa mi li a res e mi lha res de ron do ni en ses, so -
bre tu do os por to-ve lhen ses, para lhe pres ta rem sua
úl ti ma ho me na gem.

O Go ver na dor do Esta do, José de Abreu Bi an -
co, após de cre tar luto ofi ci al por três dias, de cla rou
que “Ron dô nia está de luto, ante a per da do com pa -
nhe i ro, ad mi nis tra dor e lí der po lí ti co apa i xo na do por
sua ter ra e sua gen te”. Fi lho ama do de Ron dô nia, “de -
i xa órfã uma po pu la ção in te i ra, car re gan do con si go a
es pe ran ça e a gran de con fi an ça que sem pre ins pi rou
aos seus”. O Go ver no es ta du al, uni do “em ora ção aos 
fa mi li a res e ami gos por seu re pou so se re no”, ex pres -
sou a “cer te za de que sua me mó ria per ma ne ce rá viva 
no co ra ção de cada ron do ni en se”.

Por sua vez, o Pre fe i to Car los Alber to de Aze ve -
do Ca mur ça, de Por to Ve lho, di vul gou nota de pe sar
em nome de seus ser vi do res e da po pu la ção da Ca pi -
tal, la men tan do “o fa le ci men to do ex-Pre fe i to Fran cis -
co Chi qui li to Co im bra Erse”. Com esse acon te ci men -
to, “o Mu ni cí pio e o Esta do de Ron dô nia per dem um
gran de ho mem, um lí der po lí ti co, e sem dú vi da, um
dos seus ma i o res ad mi nis tra do res”. 

Num mo men to como esse, “de pe sar e tris te za,
é im por tan te lem brar que Chi qui li to Erse de i xou para
Por to Ve lho e para os ron do ni en ses uma obra imen sa
e foi um exem plo de ho nes ti da de, de le al da de, de tra -
ba lho e com pe tên cia”.

O se pul ta men to, re a li za do às 10 ho ras do dia 9
de ju lho no Ce mi té rio Jar dim da Sa u da de, foi an te ce -
di do de cor te jo pe las prin ci pa is ave ni das da ca pi tal,
para as úl ti mas ho me na gens do povo da que la ci da de.

Sr. Pre si den te, Sr.ªs e Srs. Se na do res, con clu í -
mos este bre ve pro nun ci a men to que se vem acres -
cen tar às tan tas e de vi das ho me na gens pres ta das à
me mó ria de Fran cis co José Chi qui li to Co im bra Erse,
re a fir man do à fa mí lia en lu ta da tam bém o nos so tes te -
mu nho de pro fun do pe sar e res pe i to.

Qu e re mos, por tan to, de i xar re gis tra do, de for ma 
in de lé vel, nos Ana is do Se na do, o pas sa men to des se

gran de ho mem pú bli co ron do ni en se que foi Fran cis co 
José Chi qui li to Co im bra Erse.

Enten de mos, po rém, que não se há de cho rar a
sua au sên cia, se não ago ra, ante o tra u ma de sua per -
da, pois Chi qui li to Erse é um da que les ra ros per so na -
gens de nos sa his tó ria que vi vem para sem pre na
gran de za dos seus exem plos e re a li za ções.

Era o que tí nha mos para esta tar de, Sr. Pre si -
den te.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
So bre a mesa, re que ri men to que pas so a ler. 

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 420, DE 2001

Re que re mos, nos ter mos do ar ti go 218 do Re gi -
men to Inter no e de acor do com as tra di ções da Casa,
as se guin tes ho me na gens pelo fa le ci men to do Gas -
tão Edu ar do de Bu e no Vi di gal, ocor ri do nes ta data,
em São Pa u lo _ SP.

a) in ser ção em ata de um voto de pro fun do pe -
sar;

b) apre sen ta ção de con do lên ci as à fa mí lia e ao
Esta do de São Pa u lo - SP.

Sala das Ses sões, 7 de agos to de 2001. _ Ro -
meu Tuma.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Este re que ri men to de pen de de vo ta ção em cujo en -
ca mi nha men to po de rão fa zer uso da pa la vra as Sras.
e os Srs. Se na do res que de se ja rem. (Pa u sa)

Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam,

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa)
Apro va do.
Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –

Os Srs. Se na do res Edu ar do Si que i ra Cam pos, Lú cio
Alcân ta ra e Ro me ro Jucá en vi a ram dis cur sos à Mesa
para se rem pu bli ca dos na for ma do dis pos to no art.
203 do Re gi men to Inter no. 

S. Exªs se rão aten di dos.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –

TO) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, se há
obras des ti na das a trans for mar li te ral men te a fi si o no -
mia ge o e co nô mi ca e so ci al não ape nas das re giões
Nor te e Cen tro-Oes te, mas de todo o País, tais obras
são a Hi dro via Ara gua ia-To can tins e a Fer ro via Nor -
te-Sul.

São em pre en di men tos, Sr. Pre si den te, que vão
ar ran car uma imen sa por ção do Bra sil da le tar gia
eco nô mi ca de cor ren te do sub de sen vol vi men to, de fla -



gran do um ver ti gi no so pro ces so de ate nu a ção subs -
tan ci al das de si gual da des re gi o na is, pra ga que as so -
la nos sa Na ção há sé cu los e que é fato ge ra dor de
con fli tos e in jus ti ças so ci a is in to le rá ve is no Ter ce i ro
Mi lê nio que es ta mos vi ven do.

Em ver da de, as duas obras mo nu men ta is a que
nos es ta mos re fe rin do in te gram o Cor re dor de Trans -
por tes Mul ti mo dal Cen tro-Nor te, abran gen do áre as
de gran de par te dos Cer ra dos Cen tra is e Se ten tri o na -
is, com pre en den do todo o Esta do do To can tins, o sul
do Ma ra nhão e do Pi a uí, O no ro es te de Go iás, o su -
des te do Pará, o les te de Mato Gros so e o oes te da
Ba hia.

Ora, essa imen sa re gião dis põe do ma i or po ten -
ci al de ex pan são das fron te i ras agrí co las do País, no
que res pe i ta a pro du ção de grãos, es pe ci al men te
soja e mi lho, e o ba ra te a men to dos cus tos de trans -
por te, en se ja do pela Fer ro via Nor te-Sul e pela Hi dro -
via-To can tins, o que per mi ti rá van ta gens com pe ti ti vas 
que, por sua vez, es ti mu la rão o in cre men to dos ín di -
ces de pro du ti vi da de lo ca is.

Com seus qua se dois mil qui lô me tros de ex ten -
são, a Fer ro via Nor te-Sul ace le ra rá de for ma sus ten -
tá vel o de sen vol vi men to re gi o nal, per mi ti rá a ocu pa -
ção eco nô mi ca e so ci al de ex ten sas re giões, cri a rá
mi lha res de em pre gos di re tos e in di re tos, e fa ci li ta rá a 
co ne xão de todo o sis te ma fer ro viá rio bra si le i ro.

Já a Hi dro via Ara gua ia-To can tins as se gu ra rá a
na ve ga bi li da de des ses enor mes rios nos pe río dos de
es ti a gem, con fi gu ran do uma for ma se gu ra, con fiá vel
e não-po lu en te de trans por te de car gas, ser vin do
uma imen sa área de oi ten ta mi lhões de hec ta res,
numa mo da li da de mu i tís si mo mais ba ra ta do que o
trans por te ro do viá rio. 

Pois bem, Sr. Pre si den te, o ilus tre Mi nis tro dos
Trans por tes, Eli seu Pa di lha, aca bou de vi si tar nos so
Esta do, exa ta men te para agi li zar as ques tões re la ci o -
na das com as obras da Hi dro via Ara gua ia-To can tins.
S. Exa. pro cla mou que os re cur sos para a vi a bi li da de
des sa obra já es tão dis po ní ve is no Orça men to da
União, anun ci an do que se tra ta de em pre en di men to
pri o ri tá rio.

Aliás, o Sr. Mi nis tro tam bém as se gu rou que as
obras da Fer ro via Nor te-Sul tam bém são tra ta das
como pri o ri da de em sua Pas ta e, como a pri va ti za ção
é ine vi tá vel, que já re ce beu au to ri za ção pre si den ci al
para a re to ma da des se pro ces so de trans fe rên cia
para a ini ci a ti va pri va da, meta, aliás, de fen di da há
anos pelo Go ver no do To can tins.

A es ta da do Mi nis tro Eli seu Pa di lha em Pal mas
foi uma hon ra para nos so Esta do, dan do-nos a ple na

con vic ção de que o Go ver no Fe de ral, por in ter mé dio
do Mi nis té rio dos Trans por tes, ado ta rá to das as pro vi -
dên ci as in dis pen sá ve is ao pros se gui men to das
obras, à con clu são da Hi dro via Ara gua ia-To can tins e
Fer ro via Nor te-Sul.

É o re gis tro que fa ze mos, agra de cen do, des ta
tri bu na, o em pe nho do Mi nis tro Eli seu Pa di lha a tais
em pre en di men tos tão vi ta is à re gião e ao País. 

Mu i to obri ga do.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB –
CE) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, nes ta
bre ve in ter ven ção, que ro re gis trar a pos se, ocor ri da 
no iní cio de ju nho, do novo pre si den te do Cen tro
Bra si le i ro de Aná li se e Pla ne ja men to – Ce brap, o ci -
en tis ta po lí ti co Fer nan do Li mon gi, que subs ti tui no
car go o fi ló so fo José Arthur Gi an not ti. 

Como jo vem pes qui sa dor, Li mon gi de tém um
cur rí cu lo aca dê mi co ex cep ci o nal, ten do fre qüen ta -
do duas de nos sas mais im por tan tes uni ver si da des. 
Gra du a do pela Uni ver si da de de São Pa u lo – USP,
in gres sou a se guir no pro gra ma de mes tra do da
Uni ver si da de de Cam pi nas – Uni camp. Já os seus
es tu dos de dou to ra men to fo ram fe i tos na pres ti gi o -
sa Uni ver si da de de Chi ca go. Ele tam bém é co-au tor 
de duas obras que se mos tram bas tan te re le van tes
para o en ten di men to do País e das re la ções en tre
de mo cra cia e de sen vol vi men to, e tem tra ba lhos pu -
bli ca dos, in clu si ve, ori gi nal men te em lín gua in gle -
sa. 

Em suas no vas fun ções, Li mon gi tem di an te
de si um con si de rá vel de sa fio, de vez que nos pró xi -
mos dois anos, pe río do de sua ges tão, ele pre ten de
con so li dar o Ce brap como um cen tro au tô no mo de
pes qui sas, con si de ran do a sen sí vel mo di fi ca ção,
que ora ocor re em todo o mun do, nos mo de los de fi -
nan ci a men to de pes qui sas. O que, aliás, é um pon -
to cru ci al para to das as ins ti tu i ções vol ta das para a
pro du ção de co nhe ci men to, es pe ci al men te no âm -
bi to das ciên ci as so ci a is. Na re a li da de, há al gum
tem po a co mu ni da de ci en tí fi ca de pa ra-se com um
pro ble ma sé rio, de vi do ao cres ci men to ex po nen ci al
do nú me ro de pro je tos e uma es cas sez cres cen te
de re cur sos, pú bli cos ou pri va dos, ca pa zes de tor -
nar es ses pro je tos re a li da de.

O Ce brap, per mi tam-me re cor dar, foi fun da do
em 1969, quan do o Bra sil vi via sob a égi de do go -
ver no mi li tar. Na que la épo ca, um gru po de pes qui -
sa do res e pro fes so res pre o cu pa dos em pen sar e



dis cu tir o País, me lhor co nhe cen do as suas es tru tu -
ras para ava li ar as suas pers pec ti vas fu tu ras, de ci -
diu im plan tar o Cen tro. Em pou co mais de três dé ca -
das, o Ce brap fir mou-se como uma das mais im por -
tan tes ins ti tu i ções bra si le i ras, pe las con tri bu i ções
per ma nen tes que vem ofe re cen do ao pen sa men to
bra si le i ro.

Sem pre com foco nos es tu dos trans dis ci pli na -
res, uma ca rac te rís ti ca que re mon ta à sua fun da ção 
e evi den cia um ní ti do con tras te com ou tros cen tros
si mi la res, o Ce brap está or ga ni za do em áre as de
pes qui sa in te gra das por es pe ci a lis tas de inú me ros
seg men tos aca dê mi cos. São eco no mis tas, his to ri a -
do res, so ció lo gos, ci en tis tas po lí ti cos, an tro pó lo -
gos, fi ló so fos e de mó gra fos re u ni dos em áre as te -
má ti cas, sob a ori en ta ção ci en tí fi ca ge ral de uma
câ ma ra de pes qui sa, que é o ór gão res pon sá vel pe -
las abor da gens teó ri co-me to do ló gi cas ado ta das
nos tra ba lhos.

Du ran te os anos 70, o Ce brap ori en tou o seu
tra ba lho em tor no de três ei xos: as trans for ma ções
da es tru tu ra so ci al bra si le i ra, a aná li se da es pe ci fi -
ci da de do re gi me au to ri tá rio e o es tu do crí ti co do
pa drão de de sen vol vi men to eco nô mi co no pe río do
pos te ri or a 1964. A par tir do fi nal da dé ca da, com o
iní cio do pro ces so de re de mo cra ti za ção do País, fo -
ram agre ga dos te mas so bre o sur gi men to na es fe ra
pú bli ca de no vos ato res so ci a is, for man do-se os
con tor nos do que foi cha ma do de nova ci da da nia.
Acom pa nhan do o co ti di a no de uma so ci e da de com -
ple xa e di nâ mi ca como a bra si le i ra, o Ce brap vem in -
clu in do ou tras ques tões fun da men ta is para o Bra sil,
como a es pe ci fi ci da de de nos so mo de lo de de mo cra -
cia e o modo como se pro ces sa a ur ba ni za ção no
País. 

Atu an do como um ver da de i ro pólo de re fle xão e
de ge ra ção de co nhe ci men to so bre a re a li da de bra si -
le i ra, o Ce brap man tém re la ções per ma nen tes com
in te lec tu a is e es tu di o sos bra si le i ros e es tran ge i ros,
re a li zan do com re gu la ri da de se mi ná ri os, com a en tu -
siás ti ca par ti ci pa ção da co mu ni da de in te lec tu al e uni -
ver si tá ria na ci o nal.

Com o apo io da prin ci pal agên cia fi nan ci a do ra
ofi ci al do País, a Ca pes, o Ce brap ofe re ce tam bém
aos pós-gra du an dos bra si le i ros um pro gra ma de for -
ma ção de dois anos, du ran te os qua is os es tu dan tes
se le ci o na dos be ne fi ci am-se do con ta to diá rio com os
pes qui sa do res da ins ti tu i ção.

Como for ma de ve i cu lar suas pes qui sas e pro -
mo ver o de ba te bra si le i ro e in ter na ci o nal das ciên ci as
hu ma nas e da fi lo so fia, o Ce brap man tém um con jun to
de pu bli ca ções ci en tí fi cas, ten do edi ta do vá ri os li vros
de gran de di fu são e ace i ta ção. A re vis ta No vos Estu -
dos es ti mu la e dis se mi na o de ba te in te lec tu al no País
e na Amé ri ca La ti na, cir cu lan do em três edi ções anu a -
is, com pu bli ca ção des de o iní cio dos anos 80. É, sem
fa vor, uma ver da de i ra re fe rên cia den tro das ciên ci as
hu ma nas. Além dis so, os Ca der nos Ce brap mar ca ram
a for ma ção de vá ri as ge ra ções de uni ver si tá ri os.

Um pa pel igual men te im por tan te cum pri do pelo
Cen tro Bra si le i ro de Aná li se e Pla ne ja men to é o de ar -
ti cu lar ações con jun tas com ou tras ins ti tu i ções bra si le i -
ras e es tran ge i ras. Assim, des de a sua fun da ção de -
sen vol ve tra ba lhos com a USP e a Uni camp, com o
Cen tro de Estu dos de Cul tu ra Con tem po râ nea, no
Bra sil. No pla no in ter na ci o nal, re a li za ações con jun tas
com o Pro gra ma de Inves ti ga ções So ci a is so bre Pro -
ble mas de Po pu la ção, do Mé xi co, o Con se lho La ti -
no-ame ri ca no de Ciên ci as So ci a is e o Cen tro de Estu -
dos de Esta do e So ci e da de, am bos da Argen ti na, bem
como com a Cor po ra ção de Inves ti ga ções Eco nô mi -
cas para a Amé ri ca La ti na, com sede no Chi le.

Os qua li fi ca dos qua dros do Ce brap, den tre os
qua is se en con tram al guns dos mais res pe i tá ve is e
pres ti gi a dos no mes bra si le i ros das ciên ci as hu ma -
nas, têm per ma nen te men te con tri bu í do para que o
Bra sil e os bra si le i ros con quis tem uma in te li gên cia lú -
ci da, pro du ti va e trans for ma do ra so bre si mes mos. 

Por tudo isso, Sr. Pre si den te, o Cen tro Bra si le i ro
de Aná li se e Pla ne ja men to tem me re ci do o res pe i to e
a cre di bi li da de que lhe con fe rem in te lec tu a is, es tu di o -
sos e a co mu ni da de ci en tí fi ca bra si le i ra e la ti no-ame -
ri ca na. Fi na li zan do, es pe ro que o ci en tis ta po lí ti co
Fer nan do Li mon gi con du za o Ce brap a um novo pa ta -
mar, con so li dan do e di fun din do uma tra di ção de pes -
qui sa so ci al trans dis ci pli nar cada vez mais de ci si va
para o de sen vol vi men to do Bra sil. 

Mu i to obri ga do.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, Sras. e Srs. Se na do res, o Bra sil, ten do
uma das dez ma i o res eco no mi as do mun do, um par -
que in dus tri al di ver si fi ca do, com pe ti ti vi da de ou mes -
mo li de ran ça em al guns se to res de tec no lo gia avan -
ça da e mu i tas ri que zas na tu ra is, é um País que não
lo grou, ain da, o res pe i to da co mu ni da de in ter na ci o -
nal; não con se guiu li vrar-se da con di ção de País do



Ter ce i ro Mun do; e não as se gu rou, por tan to, seu lu gar
na co mu ni da de das na ções de sen vol vi das.

Não é meu pro pó si to, nes te pro nun ci a men to,
ana li sar as ca u sas e as cir cuns tân ci as que nos re me -
tem a essa con di ção. No en tan to, é mis ter re co nhe cer
que país al gum pode al me jar o de sen vol vi men to en -
quan to não con se guir ele var o ní vel de edu ca ção do
seu povo e não pro mo ver uma dis tri bu i ção jus ta de
ren da e de opor tu ni da des.

O tema que hoje me ocu po, Sras. e Srs. Se na do -
res, é o pro je to “Rede Ama zô nia para a Edu ca ção”, o
qual ob je ti va, exa ta men te, pro mo ver o en si no e a in te -
gra ção de po pu la ções ca ren tes da re gião Nor te –
uma vas tís si ma área que cor res pon de a pra ti ca men te 
me ta de do nos so ter ri tó rio, mas que dis põe de ape -
nas 6 mil qui lô me tros de es tra das para in ter li gar as di -
ver sas co mu ni da des.

O pro je to, na ver da de de no mi na do Info via Mul ti -
mí dia para o De sen vol vi men to de Pro gra mas de Edu -
ca ção e Sa ú de a Dis tân cia das Uni ver si da des Ama -
zô ni cas, con sis te em im plan tar uma rede de ser vi ço
de in for ma ção e co mu ni ca ção, de for ma a am pli ar o
al can ce e a aper fe i ço ar a qua li da de do en si no su pe ri -
or e da te le sa ú de na re gião. 

Par ti ci pam do pro je to, como se pode de du zir, as
Uni ver si da des Fe de ra is do Acre, Ama pá, Ama zo nas,
Ron dô nia e Ro ra i ma, as qua is, além de se in ter li ga -
rem por in fo via, po de rão dis por dos ser vi ços de Inter -
net e de vi de o con fe rên cia. Os cam pi de cada uni ver si -
da de es ta rão in ter li ga dos en tre si e tam bém com os
cam pi dos es ta be le ci men tos de ou tros Esta dos. Além 
dis so, o pro je to pre vê a cons tru ção de Cen tros de Re -
cur sos Mul ti mí dia, para pro du ção e dis tri bu i ção de
cur sos e pro gra mas na mo da li da de de en si no à dis -
tân cia em to dos os cam pi das uni ver si da des par ti ci -
pan tes. 

Os mé to dos de en si no, ou, mais exa ta men te, os
pro ces sos de en si no-apren di za gem, jun ta men te com
as ino va ções tec no ló gi cas, vêm trans for man do sig ni -
fi ca ti va men te os pa ra dig mas edu ca ci o na is em todo o
mun do, seja no am bi en te de en si no, seja na me lho ria
da qua li da de dos cur rí cu los e da for ma ção. 

“Por isso – ex pli cam os or ga ni za do res do pro je -
to – quan do pen sa mos num mo de lo de en si no à dis -
tân cia ba se a do na uti li za ção de di fe ren tes pos si bi li -
da des tec no ló gi cas, que aten da aos an se i os e às exi -
gên ci as das co mu ni da des ama zô ni cas, te mos que
con si de rar al guns as pec tos, prin ci pal men te aque les

re la ci o na dos com: a dis po ni bi li za ção des sas tec no lo -
gi as aos ha bi tan tes da re gião; a es tru tu ra ção cur ri cu -
lar dos cur sos; e, por fim, as ca rac te rís ti cas in di vi du a -

is dos alu nos e a nova re la ção que es tes as su mem
fren te ao uso de tec no lo gi as como re cur so de apren -
di za gem”. 

O que se per ce be, por tan to, Sras. e Srs. Se na -
do res, é que as Uni ver si da des Pú bli cas Fe de ra is da
re gião Nor te, na ten ta ti va de res pon der às de man das
so ci a is por edu ca ção de qua li da de, par ti ram para al -
ter na ti vas não con ven ci o na is. 

Dis so re sul tou a pro pos ta de um pro je to am plo,
que leva em con ta as pers pec ti vas de de sen vol vi men -
to sus ten tá vel da re gião e cu jas ca rac te rís ti cas lhe
pos si bi li tam ven cer as cir cuns tân ci as que tor na vam li -
mi ta da a ofer ta de edu ca ção de qua li da de a gran des
par ce las da po pu la ção. 

Aqui, há que se dis tin guir a pro du ção dos me i os
de edu ca ção e a ela bo ra ção dos con te ú dos a se rem
mi nis tra dos. Na pro du ção dos me i os de edu ca ção
vai-se bus car sem pre o em pre go de tec no lo gi as de
pon ta, aci o nan do-se pes qui sa do res do en si no à dis -
tân cia, es pe ci a lis tas em hard wa res, soft wa res, mé to -
dos, lin gua gens e fer ra men tas apro pri a dos a esse
tipo de co mu ni ca ção. Na ela bo ra ção dos con te ú dos,
os do cen tes tra ba lham em ou tro rit mo, com pru dên cia 
e per ma nen te ava li a ção das pro pos tas, de for ma a
sin to ni zá-las com a ve lo ci da de im pos ta pela in for má -
ti ca e pela te le co mu ni ca ção. 

Des se sin cro nis mo, re sul ta rá a edu ca ção em
lar ga es ca la, atin gin do co mu ni da des ca ren tes e de di -
fí cil aces so. A cri a ção e o de sen vol vi men to de cur sos
pré-pro du zi dos, com bi na dos com am pla va ri e da de
de me i os e re cur sos, como a uti li za ção de pe rió di cos,
pro gra mas de rá dio e te le vi são, re des de com pu ta do -
res, fil mes, vi de o tex tos, pos si bi li ta rá ex pan dir a
apren di za gem a seg men tos ja ma is so nha dos.

Esse am plo es que ma de edu ca ção à dis tân cia
exi ge, tam bém, para se vi a bi li zar, a im plan ta ção de
uma rede de Cen tros de Re cur sos Mul ti mí dia nos
cam pi das uni ver si da des par ti ci pan tes do pro je to. Em
al gu mas des sas uni da des se rão pro du zi dos ma te ri a -
is em for ma to im pres so e ele trô ni co. Em ou tras, se rão
de sen vol vi das as ati vi da des de dis tri bu i ção e ve i cu la -
ção des ses ma te ri a is, e to das elas se rão in ter li ga das,
fun ci o nan do como pro ve do res de aces so ao sis te ma
em cada lo ca li da de. 



O anal fa be tis mo no Bra sil, Sras. e Srs. Se na do -
res, foi re du zi do à me ta de nas úl ti mas três dé ca das,
con for me le van ta men to do Mi nis té rio da Edu ca ção.
Ain da as sim, te mos 16 mi lhões de bra si le i ros anal fa -
be tos com mais de 14 anos de ida de, o que é sim ples -
men te inad mis sí vel, em ple no sé cu lo 21. Para se ter
uma idéia do quan to o anal fa be tis mo ou a ba i xa es co -
la ri da de pre ju di ca a vida das pes so as, bas ta lem brar
que 45% dos che fes de fa mí li as in di gen tes nun ca fre -
qüen ta ram a es co la, se gun do in for ma ain da o Mi nis -
té rio da Edu ca ção. 

Foi por isso que a ban ca da par la men tar da
Ama zô nia se mo bi li zou na des ti na ção de re cur sos
para a im plan ta ção do en si no vir tu al nas Uni ver si da -
des da Re gião Nor te. 

O Bra sil vem pas san do por sé ria cri se, que ex -
pli ca, mu i tas ve zes, o con tin gen ci a men to de re cur sos
or ça men tá ri os pela equi pe eco nô mi ca co man da da
pelo Pre si den te Fer nan do Hen ri que. No en tan to, nós,
par la men ta res da Ama zô nia, es ta mos em pe nha dos
em ob ter a li be ra ção des ses re cur sos pois, a mé dio e
lon go pra zos, qua is quer in ves ti men tos que se fa çam
na re gião ob je ti van do o seu de sen vol vi men to sus ten -
tá vel se re ve la rão in su fi ci en tes, caso o Go ver no não
dê pri o ri da de to tal à edu ca ção e à sa ú de. 

Assim, re no va mos nos sos ape los ao Pre si den te 
Fer nan do Hen ri que e à equi pe eco nô mi ca, na cer te za 
de que nos sas au to ri da des, tan to quan to nós, par la -
men ta res e de ma is re pre sen tan tes da co mu ni da de
ama zô ni da, sa be rão dar o de vi do va lor a um pro je to
que de mo cra ti za o aces so à in for ma ção e que faz da
edu ca ção e da sa ú de um ins tru men to de pro mo ção
so ci al e eco nô mi ca. 

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –

Nada mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer -
rar os tra ba lhos, lem bran do às Srªs e aos Srs. Se na -
do res que cons ta rá da ses são de li be ra ti va or di ná ria
de ama nhã, a re a li zar-se às 14 ho ras e 30 mi nu tos, a
se guin te:

ORDEM DO DIA

– 1 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 213, DE 2001
(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do

art. 353, pa rá gra fo úni co, do Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 213, de 2001 (apre sen ta do pela Co -
mis são de Assun tos Eco nô mi cos como con clu são de
seu Pa re cer nº 724, de 2001, Re la tor: Se na dor Bel lo

Par ga), que apro va a Pro gra ma ção Mo ne tá ria re la ti va 
ao ter ce i ro tri mes tre de 2001.

À ma té ria po de rão ser ofe re ci das emen das até
o en cer ra men to da dis cus são.

– 2 –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 100, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 100, de 2000 (nº 2.408/96, na Casa de ori -
gem), que acres cen ta pa rá gra fo ao ar ti go 26 da Lei nº 
9.394, de 20 de de zem bro de 1996 (in clui a in for má ti -
ca nos cur rí cu los dos es ta be le ci men tos de en si no
fun da men tal e mé dio), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 552, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Nilo Te i xe i ra
Cam pos.

– 3 –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 27, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 27, de 2001 (nº 2.515/2000, na Casa de
ori gem), que dá nova de no mi na ção ao Insti tu to Na ci -
o nal de Estu dos e Pes qui sas Edu ca ci o na is – INEP,
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 553, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: ad hoc Se na dor Ro -
meu Tuma.

– 4 –
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 449, DE 1999

(Inclu í do em Ordem do Dia nos
ter mos do Re cur so nº 3, de 2001)

Vo ta ção, em tur no úni co, do Pro je to de Lei do
Se na do nº 449, de 1999, de au to ria do Se na dor Lú cio
Alcân ta ra, que al te ra o art. 43 da Lei nº 8.080, de 19
de se tem bro de 1990 (Lei Orgâ ni ca da Sa ú de), pos si -
bi li tan do aos hos pi ta is uni ver si tá ri os cap tar re cur sos
pro ve ni en tes de in ter na ções hos pi ta la res, ten do

Pa re ce res sob nºs 227 e 228, de 2001, da Co -
mis são de Assun tos So ci a is, Re la tor: Ge ral do Althoff,
1º pro nun ci a men to (so bre o Pro je to): fa vo rá vel nos
ter mos da Emen da nº 1-CAS (Subs ti tu ti vo), que ofe -
re ce, com vo tos con trá ri os dos Se na do res Tião Vi a -
na, Jú lio Edu ar do e da Se na do ra He lo í sa He le na, e
abs ten ção do Se na dor Ri car do San tos; 2º pro nun ci -
a men to (so bre as emen das apre sen ta das pe ran te a
Co mis são du ran te o tur no su ple men tar): fa vo rá vel,
nos ter mos da Emen da n.º 2-CAS (Subs ti tu ti vo).



A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria do dia 2 do cor ren te, quan do
teve sua dis cus são adi a da para hoje.

– 5 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 22, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 22, de 2001 (nº 565/2000, na Câ ma ra 
dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria e Edu ca ti va 
de Ca be ce i ra Gran de a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu -
são co mu ni tá ria na ci da de de Ca be ce i ra Gran de,
Esta do de Mi nas Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 661, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Arlin do Por to.

– 6 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 26, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 26, de 2001 (nº 569/2000, na Câ ma ra 
dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Mam ma Bi an ca a exe cu tar ser vi ço de ra -
di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Val pa ra í so, Esta -
do de São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 662, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Pe dro Piva.

– 7 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 73, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 73, de 2001 (nº 619/2000, na Câ ma ra 
dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria Ilha FM a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Pa -
ri que ra-Açu, Esta do de São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 622, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Jo nas Pi nhe i ro.

– 8 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 89, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 89, de 2001 (nº 652/2000, na Câ ma ra 
dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção de Di fu são Co mu ni tá ria Pal me i ró po lis –
TO a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Pal me i ró po lis, Esta do do To can tins, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 668, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Car los Pa tro -
cí nio.

– 9 –
SUBSTITUTIVO AO

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 75, DE 2000

Dis cus são, em tur no su ple men tar, do Subs ti tu ti -
vo ao Pro je to de Lei do Se na do nº 75, de 2000, de au -
to ria do Se na dor Arlin do Por to, que al te ra a Lei nº
5.889, de 8 de ju nho de 1973, que “es ta tui nor mas re -
gu la do ras do tra ba lho ru ral e dá ou tras pro vi dên ci as”,
ten do

Pa re cer sob nº 634, de 2001, da Co mis são Di re -
to ra, Re la tor: Se na dor Antô nio Car los Va la da res, ofe -
re cen do a re da ção do ven ci do. 

À ma té ria po de rão ser ofe re ci das emen das até
o en cer ra men to da dis cus são.

– 10 –
MATÉRIA A SER DECLARADA PREJUDICADA

Re que ri men to nº 256, de 1999, da Se na do ra
Emi lia Fer nan des, so li ci tan do o so bres ta men to da
tra mi ta ção do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 4, de
1999 (nº 658/98, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o tex to do Acor do Co mer ci al ce le bra do en tre o 
Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Go ver -
no da Re pú bli ca da Indo né sia, em Bra sí lia, em 24 de
se tem bro de 1996, até que os con fli tos en vol ven do
aque le País se jam me lhor es cla re ci dos, ten do

Pa re cer sob nº 605, de 2001, da Co mis são de
Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal, Re la tor ad
hoc: Se na dor Ro meu Tuma, pela pre ju di ci a li da de do
Re que ri men to.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Está en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 18 ho ras e 22 
mi nu tos.)

EMENDA AO
PROJETO DE LEI Nº 22/2001-CN

MENSAGEM Nº 350, de 21-6-2001-CN
(Nº 591, de 20-6-2001, na ori gem)

Emen ta: Abre ao Orça men to Fis cal da
União, em fa vor do Mi nis té rio do Pla ne ja men to,
Orça men to e Ges tão, cré di to su ple men tar no va lor
de R$4.992.470,00 (qua tro mi lhões, no ve cen tos e
no ven ta e dois mil, qua tro cen tos e se ten ta re a is),
para re for ço de do ta ção con sig na da no vi gen te or ça -
men to.



Ata da 88ª Ses são De li be ra ti va Ordi ná ria
em 8 de agos to de 2001

3ª Ses são Le gis la ti va Ordi ná ria da 51ª Le gis la tu ra.

Pre si dên cia dos Srs. Edi son Lo bão, Anto nio Car los Va la da res
Mar lu ce Pin to e Nilo Te i xe i ra Cam pos

ÀS 14 HO RAS E 30 MI NU TOS, ACHAM-SE
PRE SEN TES OS SRS. SE NA DO RES:

Ade mir Andra de – Alber to Sil va – Álva ro Dias –
Amir Lan do – Anto nio Car los Jú ni or – Antô nio Car los
Va la da res – Arlin do Por to – Bel lo Par ga – Ber nar do
Ca bral – Car los Be zer ra – Car los Pa tro cí nio – Car los
Wil son – Ca sil do Mal da ner – Edi son Lo bão – Edu ar do 
Si que i ra Cam pos – Edu ar do Su plicy – Emí lia Fer nan -
des – Fer nan do Be zer ra – Fer nan do Ma tu sa lém –
Fran ce li no Pe re i ra – Fre i tas Neto – Ge ral do Althoff –
Ge ral do Cân di do – Ge ral do Melo – Ger son Ca ma ta –
Gil ber to Mes tri nho – Gil vam Bor ges – He lo í sa He le na 
– Hugo Na po leão – Iris Re zen de – Jef fer son Pé res –
João Alber to Sou za – Jo nas Pi nhe i ro – Jor ge Bor nha -
u sen – José Agri pi no – José Alen car – José Co e lho –
José Edu ar do Du tra – José Fo ga ça – José Sar ney –
Ju vên cio da Fon se ca – La u ro Cam pos – Le o mar Qu -
in ta ni lha – Lind berg Cury – Lú cio Alcân ta ra – Lú dio
Co e lho – Luiz Otá vio – Luiz Pon tes – Ma gui to Vi le la –
Ma ria do Car mo Alves – Ma ri na Sil va – Mar lu ce Pin to
– Ma u ro Mi ran da – Mo re i ra Men des – Mo za ril do Ca -
val can ti – Na bor Jú ni or – Ney Su as su na – Nilo Te i xe i -
ra Cam pos – Osmar Dias – Pa u lo Har tung – Pa u lo
Sou to – Pe dro Piva – Pe dro Si mon – Pe dro Ubi ra ja ra
– Re nan Ca lhe i ros – Ri car do San tos – Ro ber to Fre i re
– Ro ber to Re quião – Ro ber to Sa tur ni no – Ro me ro
Jucá – Ro meu Tuma – Ro nal do Cu nha Lima – Se bas -
tião Ro cha – Sér gio Ma cha do – Te o tô nio Vi le la Fi lho – 
Tião Vi a na – Val mir Ama ral – Wal deck Orne las – Wel -
ling ton Ro ber to. 

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – A lis ta de pre sen ça acu sa o com pa re ci men to
de 79 Srs. Se na do res. Ha ven do nú me ro re gi men tal,
de cla ro aber ta a ses são.

Sob a pro te ção de Deus, ini ci a mos nos sos tra -
ba lhos.

O Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son, pro -
ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

Nº 225/2001, de 26 de ju lho úl ti mo, do Mi nis tro
de Esta do da Pre vi dên cia e Assis tên cia so ci al,  en ca -
mi nhan do es cla re ci men tos re fe ren tes ao Re que ri -
men to nº 26, de 2001, do Se na dor Anto nio Car los Ma -
ga lhães, e in for man do que, de vi do a gra vi da de e ur -
gên cia do as sun to tra ta do, tão logo seja con clu i da a
fis ca li za ção so li ci ta da, o re la tó rio fi nal será re me ti do à 
Pri me i ra-Secretaria do Se na do Fe de ral.

Os es cla re ci men tos fo ram en ca mi nha -
dos ao Re que ren te.

O Re que ri men to aguar da rá na Se cre ta -
ria Ge ral da Mesa o en vio do re la tó rio fi nal.

Nº  292/2001, de 2 do cor ren te, do Mi nis tro de da
Fa zen da, en ca mi nhan do as in for ma ções em res pos ta 
ao Re que ri men to nº  269, de 2001, do Se na dor Edu -
ar do Su plicy;

Nº   294/2001, de 2 do cor ren te, do Mi nis tro de
Esta do da Fa zen da, en ca mi nhan do as in for ma ções
em res pos ta ao Re que ri men to nº 88, de 2001, do Se -
na dor Pa u lo Har tung; e

Nº  686/2001, de 6 de ju lho úl ti mo, do Mi nis tro de
Esta do da Jus ti ça, en ca mi nhan do as in for ma ções em 
res pos ta ao Re que ri men to nº 99, de 2001, do Se na -
dor Ro me ro Jucá.

As in for ma ções fo ram en ca mi nha das,
em có pia, aos Re que ren tes.

Os Re que ri men tos vão ao Arqui vo.
Nº  175/2001, de 11 de ju nho do cor ren te, do Mi -

nis tro de Esta do de Mi nas e Ener gia, en ca mi nhan do
as in for ma ções em res pos ta ao Re que ri men to nº 102, 
de 2001, da Se na do ra He lo í sa He le na.

As in for ma ções fo ram en ca mi nha das,
em có pia, à Re que ren te.

O Re que ri men to vai ao Arqui vo.
Nº  227/2001, de 26 de ju lho úl ti mo, do Mi nis tro

de Esta do da Pre vi dên cia e Assis tên cia So ci al, en ca -
mi nhan do as in for ma ções em res pos ta ao Re que ri -



men to nº 25, de 2001, do Se na dor Anto nio Car los Ma -
ga lhães; e

Nº 75, de 27 de ju lho úl ti mo, do Mi nis tro de Esta -
do das Co mu ni ca ções, en ca mi nhan do as in for ma -
ções em res pos ta ao Re que ri men to nº

 
620, de 2000,

do Se na dor Ade mir Andra de.
As co mu ni ca ções fo ram en ca mi nha das 

aos re que ren tes.
Os re que ri men tos en con tram-se à dis -

po si ção dos re que ren tes, na Se cre ta -
ria-Geral da Mesa, para con sul ta.

OFÍCIOS 

DO PRIMEIRO SECRETÁRIO DA
 CÂMARA DOS DEPUTADOS

Nº 260/2001, de 2 do cor ren te, en ca mi nhan do
au tó gra fos do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 63, de
2000 (nº 1.180/95, na Casa de ori gem), que dis põe
so bre a in ser çâo, nas fi tas de ví deo gra va das que es -
pe ci fi ca, des ti na das à ven da ou alu guel no País, da
se guin te men sa gem: “Faça sexo se gu ro. Use ca mi si -
nha”, san ci o na do e trans for ma do na Lei nº 10.237, de
11 de ju nho de 2001; e

Nº 261/2001, de 2 do cor ren te, en ca mi nhan do
au tó gra fos do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 30, de
1994 (nº 3.578/93, na Casa de ori gem), de ini ci a ti va
do Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça, que trans for ma e cria
car gos no Qu a dro de Pes so al do Con se lho da Jus ti ça
Fe de ral, san ci o na do e trans for ma do na Lei nº  10.241,
de 18 de ju nho de 2001.

PARECERES

PARECER Nº 727, DE 2001

Da Co mis são de Re la ções Exte ri o -
res e De fe sa Na ci o nal, so bre o Pro je to de 
De cre to Le gis la ti vo nº 212, de 2001, (nº
1.090/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)
que apro va o en vio à Re pú bli ca Argen ti -
na de con tin gen te mi li tar do Exér ci to
Bra si le i ro, com pos to de qua ren ta e dois
mi li ta res, para par ti ci par de um exer cí cio
de ades tra men to em ope ra ções de paz,
no pe río do de 14 de agos to a 13 de se -
tem bro de 2001, na que le País

Re la tor: Se na dor Iris Re zen de

I – Re la tó rio

Vem a esta Co mis são, para exa me, o Pro je to de
De cre to Le gis la ti vo nº 212, de 2001, de ini ci a ti va do
Exe cu ti vo, que ”Apro va o en vio à Re pú bli ca Argen ti na

de con tin gen te mi li tar do Exér ci to Bra si le i ro, com pos -
to de qua ren ta e dois mi li ta res, para par ti ci par de um
exer cí cio de ades tra men to em ope ra ções de paz, no
pe río do de 14 de agos to a 13 de se tem bro de 2001,
na que le País“.

O ob je ti vo da pro po si ção é o cons tan te em sua
emen ta.

II – Aná li se

A ini ci a ti va obe de ce às dis po si ções cons ti tu ci o -
na is e in fra cons ti tu ci o na is. Aten de, ain da, às nor mas
de di re i to in ter na ci o nal a que o Bra sil se obri ga.

A par ti ci pa ção bra si le i ra no ades tra men to em
ope ra ções de paz se dará jun ta men te com tro pas dos 
Esta dos Uni dos da Amé ri ca e de ou tros pa í ses sul
ame ri ca nos e, como es cla re ce a Men sa gem Pre si -
den ci al, está ”em con for mi da de com o pla ne ja men to
do pre pa ro da For ça Ter res tre para atu ar em ope ra -
ções de paz“.

O Exér ci to Bra si le i ro tem tido uma lon ga ex pe -
riên cia de atu a ção em mis sões de paz, para au xi li ar
po vos que atra ves sam gra ves pro ble mas de or dem
so ci al e hu ma ni tá ria. Em sua úl ti ma par ti ci pa ção no
Ti mor Les te, que ain da ocor re, o de sem pe nho de
nos so con tin gen te de Po lí cia do Exér ci to tem sido
mo ti vo de re fe rên ci as elo gi o sas por par te da Orga ni -
za ção das Na ções Uni das.

So mos de opi nião de que nos so con tin gen te
terá mu i to a ofe re cer e a re ce ber nes sa nova mis são,
além de con tri bu ir para o es tre i ta men to dos la ços de
ami za de en tre nos so País e as na ções ame ri ca nas.

III – Voto

Pelo ex pos to, opi na mos fa vo ra vel men te à apro -
va ção do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 212, de
2001.

Sala da Co mis são, 7 de agos to de 2001. – Jef -
fer son Pé res, Pre si den te – Iris Re zen de,  Re la tor –
Jef fer son Pé res, Pre si den te – Íris Re zen de, Re la tor
– Ber nar do Ca bral  – Ro meu Tuma – Ro ber to Sa -
tur ni no – Hugo Na po leão – José Co e lho – Emí lia
Fer nan des – José Agri pi no – Pe dro Si mon – Tião
Vi a na – Ma u ro Mi ran da – Lú dio Co e lho.

PARECER Nº 728,DE 2001

Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia, so bre o Re que ri men to nº
53, de 2001, do Se na dor José Edu ar do
Du tra, que re quer ao Mi nis tro de Esta do
da Fa zen da atra vés do Ban co Cen tral o
en vio de to dos os re la tó ri os de au di to ria,



ins pe ção e/ou fis ca li za ção do Ban co
Cen tral re la ti vos às ir re gu la ri da des ha vi -
das no Ban pa rá du ran te o pe río do de
1984 a 1987.

Re la tor: Se na dor Bel lo Par ga

I – Re la tó rio

Vem ao exa me des ta Co mis são o Re que ri men to 
nº 53, de 2001, de au to ria do ilus tre Se na dor José
Edu ar do Du tra, que re quer ao Mi nis tro de Esta do da
Fa zen da atra vés do Ban co Cen tral o en vio de to dos
os re la tó ri os de au di to ria, ins pe ção e/ou fis ca li za ção
do Ban co Cen tral re la ti vos às ir re gu la ri da des ha vi das
no Ban pa rá du ran te o pe río do de 1984 a 1987.

2. Expli ca o emi nen te au tor do pe di do que este
se im põe pela ne ces si da de do es cla re ci men to das
de nún ci as en vol ven do o Se nhor Se na dor Ja der Bar -
ba lho, Pre si den te li cen ci a do des ta Casa.

3. Em 22 de ju nho do cor ren te, aque la au to ri da -
de des pa chou, que fos se ane xa dos ao pro ces sa do da 
pre sen te pro po si ção pa re ce res do De par ta men to Ju -
rí di co do Ban co Cen tral do Bra sil, do Mi nis té rio Pú bli -
co do Esta do do Pará, do Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral e
do ju ris ta Sa u lo Ra mos, que opi nam pela im pos si bi li -
da de ju rí di ca de in di ci a men to do Se na dor Ja der Bar -
ba lho, com base nos do cu men tos aqui re que ri dos e
pela pres cri ção de even tu a is ilí ci tos pra ti ca dos no
caso em tela.

E o re la tó rio.
7. O pro ble ma que se apre sen ta é o de de fi nir os 

li mi tes ao di re i to à in vi o la bi li da de pre vis tos nos dis po -
si ti vos aci ma ci ta dos. Ensi na Sér gio Car los Co vel lo,
em tra ba lho de no mi na do “O si gi lo ban cá rio como pro -
te ção à in ti mi da de” (Re vis ta dos Tri bu na is, ano 78,
nº 648, p. 29):

Cer to que o si gi lo ban cá rio não é ab so lu to. Ele
pos sui li mi tes le ga is e na tu ra is que es ta be le cem con -
tor nos. Em nos so or de na men to, o si gi lo cede ante o
Po der Ju di ciá rio, ante o fis co e ante as co mis sões
par la men ta res de in qué ri to. Pa ra le la men te, exis tem
abran da men tos da obri ga ção fun da dos na von ta de
do ti tu lar do si gi lo e na pró pria na tu re za da ati vi da de
ban cá ria.

Mas es ses li mi tes não o des na tu ram como di re i -
to de per so na li da de, pois mo der na men te to dos os di -
re i tos com por tam li mi ta ções, em vis ta das exi gên ci as
so ci a is e em aten ção ao bem co mum.

8. O Su pre mo Tri bu nal Fe de ral tem en ten di do
que “se é cer to que o si gi lo ban cá rio, que é es pé cie de 
di re i to à pri va ci da de, que a Cons ti tu i ção pro te ge no
art. 5º, X, não é um di re i to ab so lu to, que deve ce der

di an te do in te res se pú bli co, do in te res se so ci al e do
in te res se da Jus ti ça, cer to é, tam bém, que ele há de
ce der na for ma e com ob ser vân cia de pro ce di men to
es ta be le ci do em lei e com res pe i to ao prin cí pio da ra -
zo a bi li da de” (Re cur so Extra or di ná rio nº 219.780).

9. Afir ma, ain da, o Pre tó rio Excel so, no Man da -
do de Se gu ran ça nº 23.452:

Não há, no sis te ma cons ti tu ci o nal bra -
si le i ro, di re i tos ou ga ran ti as que se re vis tam
de ca rá ter ab so lu to, mes mo por que ra zões
de re le van te in te res se pú bli co ou exi gên ci as 
de ri va das do prin cí pio de con vi vên cia das li -
ber da des le gi ti mam, ain da que ex cep ci o nal -
men te, a ado ção, por par te dos ór gãos es ta -
ta is, de me di das res tri ti vas das prer ro ga ti vas 
in di vi du a is ou co le ti vas, des de que res pe i ta -
dos os ter mos es ta be le ci dos pela pró pria
Cons ti tu i ção. O es ta tu to cons ti tu ci o nal das
li ber da des pú bli cas, ao de li ne ar o re gi me ju -
rí di co a que es tas es tão su je i tas — e con si -
de ra do o subs tra to éti co que as in for ma –
per mi te que so bre elas in ci dam li mi ta ções
de or dem ju rí di ca, des ti na das, de um lado, a
pro te ger a in te gri da de do in te res se so ci al e,
de ou tro, a as se gu rar a co e xis tên cia har mo -
ni o sa das li ber da des, pois ne nhum di re i to
ou ga ran tia pode ser exer ci do em de tri men -
to da or dem pú bli ca ou com des res pe i to aos 
di re i tos e ga ran ti as de ter ce i ros.

10. Assim, de con for mi da de com ju ris pru dên cia
já con so li da da da Cor te Su pre ma, três são os re qui si -
tos para se per mi tir o rom pi men to do si gi lo ban cá rio: a 
exis tên cia de in te res se pú bi co, so ci al ou da Jus ti ça; a
pre vi são em lei; e a ra zo a bi li da de.

11. No que se re fe re à pre vi são em lei, a ma té ria
so freu, re cen te men te, nova re gu la men ta ção. O tema
foi am pla men te re for mu la do com a edi ção da Lei
Com ple men tar nº 105, de 10 de ja ne i ro de 2001, que
“dis põe so bre o si gi lo das ope ra ções de ins ti tu i ções fi -
nan ce i ras e dá ou tras pro vi dên ci as”. A ques tão re la ti -
va à pos si bi li da de de que bra do si gi lo ban cá rio pelo
Po der Le gis la ti vo é tra ta da no art. 4º  do di plo ma le gal,
que es ta be le ce:

Art. 4º Ban co Cen tral do Bra sil e a Co -
mis são de Va lo res Mo bi liá ri os, nas áre as de 
suas atri bu i ções, e as ins ti tu i ções fi nan ce i -
ras for ne ce rão ao Po der Le gis la ti vo Fe de ral
as in for ma ções e os do cu men tos si gi lo sos
que, fun da men ta da men te, se fi ze rem ne ces -
sá ri os ao exer cí cio de suas res pec ti vas
com pe tên ci as cons ti tu ci o na is e le ga is.



§ 1º As co mis sões par la men ta res de
in qué ri to, no exer cí cio de sua com pe tên cia
cons ti tu ci o nal e le gal de am pla in ves ti ga ção, 
ob te rão as in for ma ções e do cu men tos si gi -
lo sos de que ne ces si ta rem, di re ta men te das 
ins ti tu i ções fi nan ce i ras, ou por in ter mé dio do 
Ban co Cen tral do Bra sil ou da Co mis são de
Va lo res Mo bi liá ri os.

§ 2º As so li ci ta ções de que tra ta este
ar ti go de ve rão ser pre vi a men te apro va das
pelo Ple ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos, do 
Se na do Fe de ral, ou do ple ná rio de suas res -
pec ti vas co mis sões par la men ta res de in qué -
ri to.

12. Des tar te, po de-se ob ser var que exis te nor -
ma po si ti va dis ci pli nan do o for ne ci men to de in for ma -
ções pro te gi das por si gi lo ban cá rio a ór gão do Con -
gres so Na ci o nal. Além das Co mis sões Par la men ta res 
de Inqué ri to, que têm po de res de in ves ti ga ção pró pri -
os das au to ri da des ju di ci a is, tam bém o ple ná rio de
cada uma das Ca sas do Con gres so Na ci o nal pode
de ter mi nar a que bra do si gi lo ban cá rio.

13. Cabe ob ser var que exis te re gu la men ta ção
in ter na no Se na do Fe de ral so bre a ma té ria. Tra ta-se
do já re fe ri do Ato da Mesa nº 1, de 2001, que adap tou
os pro ce di men tos re la ti vos a re que ri men tos de in for -
ma ção aos di ta mes da re fe ri da Lei Com ple men tar nº
105, de 2001.

14. No en tan to, a que bra do si gi lo deve ser fe i ta
em nome do in te res se pú bli co e de for ma ra zoá vel, o
que deve ser com pro va do a par tir da mo ti va ção do
ato que a de ter mi nou, sem a qual, con for me já de ci diu 
re i te ra das ve zes o Pre tó rio Excel so, tem-se a nu li da -
de da que le ato, in de pen den te men te da au to ri da de
que o ex pe diu.

15. Con for me o en si na men to de Ives Gan dra da
Sil va Mar tins e Gil mar Fer re i ra Men des, in “Si gi lo
ban cá rio, di re i to de au to de ter mi na ção so bre in for ma -
ções e prin cí pio da pro por ci o na li da de”, pu bli ca do no
Re per tó rio IOB de Ju ris pru dên cia, nº 24/92, p. 428:

A dou tri na cons ti tu ci o nal mais mo der na en fa ti za 
que, em se tra tan do de im po si ção de res tri ções a di -
re i tos, de ve-se in da gar não ape nas so bre a ad mis si -
bi li da de cons ti tu ci o nal da res tri ção even tu al men te fi -
xa da (re ser va le gal), mas tam bém so bre a com pa ti bi -
li da de das res tri ções es ta be le ci das com o prin cí pio
da pro por ci o na li da de. Essa ori en ta ção, que per mi tiu
con ver ter o prin cí pio da re ser va le gal (Ge set zes vo be -
halt) no prin cí pio da re ser va le gal pro por ci o nal (Vor -
be halt des ver hãlt nis mãs si gen Ge set zes), pres su põe
não só a le gi ti mi da de dos me i os uti li za dos e dos fins

per se gui dos, mas tam bém, ade qua ção (Ge e ig net he -
it) des ses me i os para a con se cu ção dos ob je ti vos
pre ten di dos e a ne ces si da de (Not wen dig ke it oder
Erfor der lich ke it) de sua uti li za ção. Um ju í zo de fi ni ti vo
so bre a pro por ci o na li da de ou ra zo a bi li da de da me di -
da res tri ti va há de re sul tar da ri go ro sa pon de ra ção
en tre o sign fi ca do da in ter ven ção para o atin gi do e os
ob je ti vos per se gui dos pelo le gis la dor (pro por ci o na li -
da de em sen ti do es tri to). 

16. De ci diu o STF, no já ci ta do Man da do de Se -
gu ran ça nº 23.452:

O si gi lo ban cá rio, o si gi lo fis cal e o si -
gi lo te le fô ni co (si gi lo este que in ci de so bre
os da dos/re gis tros te le fô ni cos e que não se
iden ti fi ca com a in vi o la bi li da de das co mu ni -
ca ções te le fô ni cas) — ain da que re pre sen -
tem pro je ções es pe cí fi cas do di re i to à in ti mi -
da de, fun da do no art. 5º, X, da Car ta Po lí ti -
ca — não se re ve lam opo ní ve is, em nos so
sis te ma ju rí di co, às Co mis sões Par la men ta -
res de Inqué ri to, eis que o ato que lhes de -
cre ta a que bra tra duz na tu ral de ri va ção dos
po de res de in ves ti ga ção que fô ram con fe ri -
dos, pela pró pria Cons ti tu i ção da Re pú bli ca, 
aos ór gãos de in ves ti ga ção par la men tar. As
Co mis sões Par la men ta res de Inqué ri to, no
en tan to, para de cre ta rem, le gi ti ma men te,
por au to ri da de pró pria, a que bra do si gi lo
ban cá rio, do si gi lo fis cal e/ou do si gi lo te le -
fô ni co, re la ti va men te a pes so as por elas in -
ves ti ga das, de vem de mons trar, a par tir de
me ros in dí ci os, a exis tên cia con cre ta de ca -
u sa pro vá vel que le gi ti me a me di da ex cep ci -
o nal (rup tu ra da es fe ra de in ti mi da de de
quem se acha sob in ves ti ga ção), jus ti fi can -
do a ne ces si da de de sua efe ti va ção no pro -
ce di men to de am pla in ves ti ga ção dos fa tos
de ter mi na dos que de ram ca u sa à ins ta u ra -
ção do in qué ri to par la men tar, sem pre ju í zo
de ul te ri or con tro le ju ris di ci o nal dos atos em 
re fe rên cia (CF, art. 5º, XXXV). – As de li be ra -
ções de qual quer Co mis são Par la men tar de
Inqué ri to, à se me lhan ça do que tam bém
ocor re com as de ci sões ju di ci a is (RTJ
140/514), quan do des ti tu í das de mo ti va ção,
mos tram-se ír ri tas e des po ja das de efi cá cia
ju rí di ca, pois ne nhu ma me di da res tri ti va de
di re i tos pode ser ado ta da pelo Po der Pú bli -
co, sem que o ato que a de cre ta seja ade -
qua da men te fun da men ta do pela au to ri da de
es ta tal." Des ta ca mos.



17. A ques tão foi tam bém en fren ta da pelo STF
no Man da do de Se gu ran ça nº 23.480, jul ga do no dia
4 de maio de 2000, no qual se de ci diu:

Qu e bra ou trans fe rên cia de si gi los ban cá rio, fis -
cal e de re gis tros te le fô ni cos que, ain da quan do se
ad mi ta, em tese, sus cep tí vel de ser ob je to de de cre to
de CPI — por que não co ber ta pela re ser va ab so lu ta
de ju ris di ção que res guar da ou tras ga ran ti as cons ti tu -
ci o na is —, há de ser ade qua da men te fun da men ta da:
apli ca ção no exer cí cio pela CPI dos po de res ins tru tó -
ri os das au to ri da des ju di ciá ri as da exi gên cia de mo ti -
va ção do art. 93, IX, da Cons ti tu i ção da Re pú bli ca.

18. E no Man da do de Se gu ran ça nº 23.652, re -
la ta do pelo emi nen te Mi nis tro Cel so de Mel lo, de cla -
rou-se o se guin te:

A que bra do si gi lo fis cal, ban cá rio e te -
le fô ni co de qual quer pes soa su je i ta a in ves -
ti ga ção le gis la ti va pode ser le gi ti ma men te
de cre ta da pela Co mis são Par la men tar de
Inqué ri to, des de que esse ór gão es ta tal o
faça me di an te de li be ra ção ade qua da men te
fun da men ta da e na qual in di que, com apo io
em base em pí ri ca idô nea, a ne ces si da de
ob je ti va da ado ção des sa me di da ex tra or di -
ná ria. (...)

O prin cí pio cons ti tu ci o nal da re ser va
de ju ris di ção — que in ci de so bre as hi pó te -
ses de bus ca do mi ci li ar (CF, art. 5º, XI), de
in ter cep ta ção te le fô ni ca (CF, art. 5º, XII) e
de de cre tação da pri são, res sal va da a si tu a -
ção de fla grân cia pe nal (CF, art. 5º, LXI) —
não se es ten de ao tema da que bra de si gi lo,
pois, em tal ma té ria, e por efe i to de ex pres sa
au to ri za ção dada pela pró pria Cons ti tu i ção da 
Re pú bli ca (CF, art. 58, § 3º), as sis te com pe -
tên cia à Co mis são Par la men tar de Inqué ri to,
para de cre tar, sem pre em ato ne ces sa ri a men -
te mo ti va do, a ex cep ci o nal rup tu ra des sa
esfera de pri va ci da de das pes so as.

19. Ou seja, em tese, é pos sí vel ao Con gres so
Na ci o nal so li ci tar a que bra do si gi lo ban cá rio para
dar an da men to a in ves ti ga ção de fato in clu í do na
sua com pe tên cia fis ca li za do ra, na for ma da lei.
Entre tan to, é fun da men tal, para que seja de fe ri da a
que bra de si gi lo de qual quer ci da dão, que ela seja
fun da men ta da e com pro va da a sua ne ces si da de
para a in ves ti ga ção que se pre ten de fa zer.

20. Em nos so en ten di men to, es ses re qui si tos
são aten di dos pela so li ci ta ção em tela.

21. Isso ocor re por que o ob je ti vo do pre sen te re -
que ri men to é a ob ten ção dos re la tó ri os do Ban co

Cen tral do Bra sil re la ti vos à fis ca li za ção re a li za da no
Ban co do Esta do do Pará S.A., no pe río do de 1984 a
1987, cuja aná li se é, sem dú vi da, fun da men tal para
esta Casa no pre sen te mo men to, já que visa a es pan -
car as dú vi das exis ten tes so bre es ses do cu men tos e
es cla re cer, de for ma de fi ni ti va, as de nún ci as con tra o
Pre si den te li cen ci a do do Se na do Fe de ral.

22.O fato de os do cu men tos em ques tão in clu í -
rem in for ma ções pro te gi das por si gi lo ban cá rio não
pode im pe dir o Se na do Fe de ral de so li ci tá los, quan do 
isso é im pres cin dí vel para cum prir a sua com pe tên cia 
fis ca li za do ra. Ou seja, tra ta-se, aqui, jus ta men te, de
fa zer uso da prer ro ga ti va con ce di da às Ca sas do
Con gres so Na ci o nal a fim de que elas pos sam exer -
cer as suas fun ções ins ti tu ci o na is, mes mo que para
tal seja ne ces sá ria a ado ção de pro ce di men tos ex -
cep ci o na is.

23. Assim, en ten de mos que o pre sen te Re que ri -
men to car re ga em ba sa men to su fi ci en te para que
pos sa ser de fe ri do.

24. Do pon to do mé ri to, ele, igual men te, deve
me re cer apro va ção. A gra vi da de das de nún ci as apre -
sen ta das não per mi te que o Se na do Fe de ral per ma -
ne ça imó vel, ví ti ma de uma ame a ça que pa i ra so bre a 
ca be ça de seu prin ci pal di ri gen te. Impõe-se a esta
Casa to mar to das as pro vi dên ci as vi san do ao es cla -
re ci men to dos fa tos, o que, re gis tre-se, é, tam bém, a
von ta de já cla ra men te ex ter na da pelo seu Pre si den te
li cen ci a do, que, mais do que os seus pa res, vem so -
fren do com o no ti ciá rio da im pren sa.

25. Convém acres cen tar que os lí de res de to dos
os par ti dos com as sen to no Se na do Fe de ral, em re u -
nião com o Se nhor Pre si den te em exer cí cio, re a li za da
no dia 23 de ju lho de 2001, já se ma ni fes ta ram pela ne -
ces si da de do de fe ri men to do pre sen te re que ri men to,
com vis tas ao es cla re ci men to da si tu a ção exis ten te.

26. Do ex pos to, en ten de mos que o Re que ri -
men to nº  53, de 2001, re ú ne to das as con di ções
para ser de fe ri do, por aten der os re qui si tos exi gi dos
pela le gis la ção re fe ren te ao tema, e, do pon to de
vis ta do mé ri to, deve ser aco lhi do, ra zão pela qual
opi na mos pela sua apro va ção.

Sala da Co mis são, 8 de agos to de 2001. – 
Ber nar do Ca bral,  Pre si den te – Bel lo Par ga,  Re la -
tor – Ro me ro Jucá –  José Edu ar do Du tra –  Ade -
mir Andra de – Ca sil do Mal da ner – Pa u lo Har tung 
– Anto nio Car los Jú ni or – Nilo Te i xe i ra Cam pos – 
 Ro meu Tuma – Ro ber to Fre i re – Ser gio Ma cha do 
– Ma ria do Car mo Alves –  Pe dro Ubi ra ja ra –
Osmar Dias.



PARECER Nº 729, DE 2001

Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia So bre a Pro pos ta de
Emen da à Cons ti tu i ção nº 1-B, de 1995
(nº 472, de 1997, na Câ ma ra dos De pu ta -
dos), que ”Alte ra dis po si ti vos dos arts.
48, 57, 61, 62, 64, 66, 84, 88 e 246 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, e dá ou tras pro vi -
dên ci as“.

Re la tor: Se na dor: Osmar Dias

I – Re la tó rio

Re to ma à aná li se do Se na do Fe de ral a Pro pos -
ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº  1, de 1995 (nº  472, de
1997, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que Alte ra dis po si -
ti vos dos arts. 48, 57, 61, 62, 64, 66, 84, 88 e 246 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, e dá ou tras pro vi dên ci as.

Con for me de ci são da Pre si dên cia do Se na do
Fe de ral, co mu ni ca da à Casa na ses são do dia 2 de
agos to de 2001, de ve rão ser, aqui, exa mi na das ape -
nas as al te ra ções fe i tas pela Câ ma ra dos De pu ta dos
à pro pos ta, apli can do-se-lhe, com base no art. 372 do 
Re gi men to Inter no, o mes mo rito pre vis to para apre ci -
a ção de emen das da que la Casa a Pro je to de Lei do
Se na do, de fi ni do nos arts. 285 a 287 da que le Re gi -
men to.

A Câ ma ra dos De pu ta dos mo di fi cou a pro po si -
ção para re ti rar a ve da ção da edi ção de me di das pro -
vi só ri as so bre ma té ria que te nha sido ob je to de veto
pre si den ci al pen den te de apre ci a ção pelo Con gres so
Na ci o nal, para es ta be le cer que as MPVs te nham sua
vo ta ção sem pre ini ci a da na que la Casa e para al te rar
o art. 246 da Lei Ma i or, com vis tas a per mi tir a ado ção
de me di das pro vi só ri as na re gu la men ta ção de ar ti go
da Cons ti tu i ção cuja re da ção seja al te ra da por emen -
da pro mul ga da após a pro mul ga ção da pre sen te pro -
pos ta.

Além dis so, pro mo vem-se al te ra ções de re da -
ção para ex pli ci tar que cabe à lei dis por so bre a ex tin -
ção de mi nis té ri os e ór gãos da ad mi nis tra ção pú bli ca, 
que o prin cí pio da anu a li da de se apli ca ape nas aos
im pos tos e não a to dos os tri bu tos e que as me di das
pro vi só ri as so men te po dem ser pror ro ga das uma úni -
ca vez.

Cabe a esta Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça
e Ci da da nia opi nar so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di -
ci da de e re gi men ta li da de da ma té ria e tam bém quan -
to ao seu mé ri to, nos ter mos dos arts. 354 e se guin tes 
do Re gi men to Inter no.

É o re la tó rio.

II – PARECER

Qu an to aos pres su pos tos de ad mis si bi li da de
ins cri tos no art. 60 da Cons ti tu i ção Fe de ral, não ve -
mos óbi ce que pos sa im pe dir a tra mi ta ção das al te ra -
ções fe i tas pela Câ ma ra dos De pu ta dos à pro pos ta
em aná li se. Igual men te, no que toca à ju ri di ci da de e à
re gi men ta li da de, não ob ser va mos ne nhum im pe di -
men to ao pros se gui men to da sua tra mi ta ção.

Do pon to de vis ta do mé ri to, a pre sen te pro po si -
ção re pre sen ta, sem dú vi da, uma das mais im por tan -
tes hoje em tra mi ta ção no Con gres so Na ci o nal. A
apro va ção da li mi ta ção ao uso das me di das pro vi só ri -
as, tra zi da pela PEC em exa me, é pas so im pres cin dí -
vel para a re cu pe ra ção do pres tí gio do Po der Le gis la -
ti vo, que não pode mais ser pos ter ga do.

Essa cons ta ta ção é re for ça da pelo fato de ser a
ter ce i ra vez que a pro pos ta em aná li se é ob je to de
exa me por esta Casa, nos mais de seis anos de sua
tra mi ta ção. Tra ta-se de si tu a ção iné di ta nos Ana is do
Con gres so Na ci o nal, que exi ge que se ado te o má xi -
mo de ce le ri da de na pre sen te eta pa, que deve ser de -
fi ni ti va.

Em ra zão des te fato, en ten de mos que as mo di fi -
ca ções fe i tas pela Câ ma ra dos De pu ta dos à PEC nº
1, de 1995, de vem ser apro va das. Tra ta-se de ajus tes
cuja ado ção não al te ra, em ab so lu to, o sen ti do ge ral
da pro po si ção, e que, no ge ral, a aper fe i ço am.

Com efe i to, a tra di ção le gis la ti va per ti nen te à
aná li se dos ve tos pre si den ci a is, mar ca da por gran de
len ti dão, de sa u to ri za que se im pe ça a edi ção de me -
di da pro vi só ria per ti nen te ao as sun to. Tal de ci são po -
de ria im pli car gra ve res tri ção à agi li da de de que pode
ne ces si tar o Po der Exe cu ti vo na dis ci pli na de de ter -
mi na das ma té ri as.

Afi gu ra-se igual men te acer ta da, a nos so ju í zo, a 
cor re ção téc ni ca fe i ta na re da ção pro pos ta para o § 2º 
do art. 62 da Cons ti tu i ção, para que seja re ser va da à
lei, em sen ti do for mal, a res tri ção que o prin cí pio da
anu a li da de im põe à co bran ça ou ma jo ra ção de im -
pos tos e não de to das as es pé ci es de tri bu tos. Aqui,
res pe i tam-se, ri go ro sa men te, as dis po si ções cons ti -
tu ci o na is per ti nen tes aos di re i tos do ci da dão, na con -
di ção de con tri bu in te.

Qu an to ao im pe di men to da edi ção de me di da
pro vi só ria para re gu lar ma té ria al te ra da por emen da
cons ti tu ci o na is edi ta da a par tir de de ter mi na da data,
con for me o art. 246 da Cons ti tu i ção, tra ta-se de dis -
po si ção ca su ís ti ca e que, na for ma do tex to, res pe i ta
os en ten di men tos po lí ti cos acer ta dos en tre Go ver no
e opo si ção quan to ao as sun to.



Po de ria, tal vez, o Se na do Fe de ral ques ti o nar a
al te ra ção pro mo vi da pela Câ ma ra dos De pu ta dos
quan to ao pro ces so le gis la ti vo de apre ci a ção da me -
di das pro vi só ri as, para re ti rar a al ter nân cia de seu iní -
cio en tre as Ca sas do Con gres so e es ta be le cer a re -
gra de que sem pre prin ci pi a rá pela Câ ma ra dos De -
pu ta dos. No caso, en tre tan to, im põe-se a re a li da de de 
dois fa tos con cre tos e ina fas tá ve is: de um lado, a eco -
no mia pro ces su al co lo ca a ne ces si da de de apro var a
pro po si ção que, em seu mé ri to es sen ci al, cons ti tui
im por tan te avan ço de mo crá ti co, de ou tro, não se
pode ne gar que a fór mu la ado ta da re pe te o que de -
ter mi na a Cons ti tu i ção quan to às pro po si ções de ini -
ci a ti va do Po der Exe cu ti vo.

Ante o ex pos to, vo ta mos pela apro va ção in te -
gral do subs ti tu ti vo da Câ ma ra dos De pu ta dos à Pro -
pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 1, de 1995.

Sala da Co mis são, 7 de agos to de 2001. – Ber -
nar do Ca bral, Pre si den te– Osmar Dias, Re la tor –
Anto nio Car los Jú ni or – Nilo Te i xe i ra Cam pos –
Sér gio Ma cha do – Pe dro Ubi ra ja ra – Ade mir
Andra de –  Ro me ro Jucá – Ro ber to Fre i re – Bel lo
Par ga – José Edu ar do Du tra – Ma ria do Car mo
Alves.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – O Expe di en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – A Pre si dên cia re ce beu a Men sa gem nº 189, de
2001 (nº 821/2001, na ori gem), de 6 do cor ren te, pela
qual o Pre si den te da Re pú bli ca en ca mi nha, nos ter -
mos do in ci so II do art. 7º da Lei nº 9.069, de 1995, o
de mons tra ti vo das emis sões do real re fe ren te ao se -
gun do tri mes tre de 2001, as ra zões de las de cor ren tes 
e a po si ção das re ser vas in ter na ci o na is a elas vin cu -
la das.

O ex pe di en te, ane xa do ao pro ces sa do da Men -
sa gem nº 105, de 2001, vai à Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Esgo tou-se on tem o pra zo pre vis to no art. 91, §
3º, do Re gi men to Inter no, sem que te nha sido in ter -
pos to re cur so no sen ti do da apre ci a ção, pelo Ple ná -
rio, do Pro je to de Lei do Se na do nº 60, de 2001, de
au to ria do Se na dor Luiz Otá vio, que al te ra a de no mi -
na ção da Ro do via BR-163 e re vo ga a Lei nº 6.252, de
10 de ou tu bro de 1975.

Ten do sido re je i ta do pela Co mis são de Edu ca -
ção, o pro je to vai ao Arqui vo.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Encer rou-se on tem o pra zo para apre sen ta ção
de emen das às se guin tes ma té ri as:

– Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 27, de 1998 (nº
4.157/98, na Casa de ori gem), que ins ti tui o Pro gra ma 
Na ci o nal de Apo io à Infân cia, dis põe so bre a am pli a -
ção dos be ne fí ci os da me ren da es co lar e dá ou tras
pro vi dên ci as;

– Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 20, de 2001 (nº
4.194/2001, na Casa de ori gem), que de no mi na “Ro -
do via Go ver na dor Má rio Co vas” a BR-101; e

– Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 41, de 2001 (nº
1.467/99, na Casa de ori gem), que al te ra a re da ção do
art. 26, § 3º, e do art. 92, da Lei nº 9.394, de 20 de de -
zem bro de 1996, que “es ta be le ce as di re tri zes e ba ses
da edu ca ção na ci o nal”, e dá ou tras pro vi dên ci as.

Não ten do re ce bi do emen das, as ma té ri as se -
rão in clu í das em Ordem do Dia opor tu na men te.

O SR. GERALDO CÂNDIDO (Blo co/PT – RJ) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Ge ral do
Cân di do, pela or dem.

O SR. GERALDO CÂNDIDO (Blo co/PT – RJ.
Pela or dem.) – Sr. Pre si den te, peço a V. Exª que me
ins cre va para, no mo men to ade qua do, fa zer uma co -
mu ni ca ção ina diá vel.

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Ca sil do
Mal da ner, pela or dem.

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC.
Pela or dem.) – Sr. Pre si den te, da mes ma for ma que o
no bre Se na dor Ge ral do Cân di do, so li ci to a mi nha ins -
cri ção para uma co mu ni ca ção ina diá vel, com base no 
art. 14, VII, do Re gi men to Inter no.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Ma gui to
Vi le la, pela or dem.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. Pela or -
dem.) – Sr. Pre si den te, para a mes ma pro vi dên cia,
peço a V. Exª que me ins cre va em ter ce i ro lu gar.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – V. Exªs se rão aten di dos na pror ro ga ção da
Hora do Expe di en te, de acor do com o que pres cre ve
o art. 158, § 2º, do Re gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Há ora do res ins cri tos.



Con vi do a emi nen te Se na do ra Mar lu ce Pin to,
do PMDB do Esta do de Ro ra i ma, para ocu par a tri bu -
na como pri me i ra ora do ra ins cri ta na ses são de hoje.

A SRª MARLUCE PINTO (PMDB – RR. Pro nun -
cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs.
Se na do res:

Assu mo hoje esta tri bu na para, em nome dos ro -
ra i men ses, em par ti cu lar, e dos que ha bi tam a Re gião 
Nor te em ge ral, ma ni fes tar agra de ci men tos ao Pre si -
den te Fer nan do Hen ri que Car do so por uma obra que, 
gra ças ao seu em pe nho e de ter mi na ção, trans for mou 
em re a li da de um so nho que até bem pou co tem po
atrás pa re cia im pos sí vel: a ma te ri a li za ção da ener gia
elé tri ca em nos so Esta do, pos si bi li ta da por meio da li -
nha de trans mis são de Guri, na Ve ne zu e la, até Boa
Vis ta, nos sa ca pi tal. Em bre ve, no rit mo em que se en -
con tram as obras, tam bém che ga rá a to dos os mu ni -
cí pi os in te ri o ra nos do nor te do Esta do e, além dis so,
atra ves sa rá nos sa fron te i ra com o Ama zo nas indo em 
di re ção a Ma na us.

Mais do que jus ta, por tan to, essa ho me na gem
ao Pre si den te Fer nan do Hen ri que, que, di an te de tan -
tas di fi cul da des, num pe río do em que a res tri ção de
ener gia é uma re a li da de en tre nós, não cru za os bra -
ços à es pe ra de mi la gres. Ao con trá rio, age com o
bom sen so dos es ta dis tas e pro mo ve as ações que
de sá guam no mar tran qüi lo das so lu ções de se ja das.
Ro ra i ma, hoje, é um exem plo cla ro des sa vi são além
dos ho ri zon tes que pos sui o Pre si den te. 

Re cor do, como se on tem hou ves sem ocor ri do,
os dias 22 de maio de 1996 e 29 de ja ne i ro de 1997,
duas da tas de im por tân cia ím par para Ro ra i ma, am -
bas di zen do res pe i to à ener gia em nos so Esta do.

A pri me i ra, 22 de maio de 1996, me fez vir a esta 
tri bu na para en fo car a vi si ta que o Pre si den te ve ne zu -
e la no àque la épo ca, Ra fa el Cal de ra, fez ao Bra sil. Na
oca sião, exal tei a fir me za do man da tá rio ve ne zu e la no 
quan to à sua elo qüên cia so bre a ne ces si da de da in -
ten si fi ca ção do co mér cio da Ama zô nia Oci den tal com 
a Ve ne zu e la, so bre a in ser ção ur gen te da que le país
no Mer co sul e, prin ci pal men te, den tre uma ex ten sa
agen da de in te res ses co muns que agre gam be ne fí ci -
os aos dois pa í ses, so bre a cons tru ção da Li nha de
Guri para ener gi zar o Esta do de Ro ra i ma.

A se gun da, 29 de ja ne i ro de 1997, foi uma data
his tó ri ca para to dos nós, ro ra i men ses. Na que le dia,
par ti ci pei, no Pa lá cio do Pla nal to, da ce ri mô nia de as -
si na tu ra do Acor do de Inten ção en tre o Bra sil e a Ve -
ne zu e la que, de uma vez por to das, tra çou os ca mi -
nhos a se rem per cor ri dos para a de fi ni ti va con so li da -
ção do for ne ci men to de ener gia elé tri ca ve ne zu e la na

para o nos so Esta do de Ro ra i ma. Pos so afir mar, Sr.
Pre si den te, que, na que le dia, o Li nhão de Guri – for -
ma re gi o nal e ca ri nho sa pela qual o pro je to foi iden ti fi -
ca do pela po pu la ção ro ra i men se –, saiu do es cu ro tú -
nel das in de fi ni ções para a re a li da de que se ma te ri a li -
zou no dia 22 de ju lho re cém pas sa do.

Na pró xi ma se gun da-feira, dia 13 de agos to, Ro -
ra i ma re ce be rá o Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car -
do so, que fará, ofi ci al men te, a ina u gu ra ção des sa li -
nha de trans mis são ener gé ti ca.

Não te nho dú vi das de que, a par tir de ago ra, um
novo mar co his tó ri co se faz na re gião Nor te. Afi nal, Sr. 
Pre si den te, os Esta dos de Ro ra i ma e Ama zo nas têm
na Ve ne zu e la um enor me e cres cen te mer ca do para
os pro du tos de suas eco no mi as e, tam bém, para
aqui si ção de ma nu fa tu ra dos e in su mos in dus tri a is,
cu jas van ta gens com pa ra ti vas aque le país de tém. O
ci men to, o fer ro, o alu mí nio, adu bos, cal cá rio, de ri va -
dos de pe tró leo e di ver sos ma nu fa tu ra dos são ofe re -
ci dos pelo país vi zi nho a pre ços al ta men te com pe ti ti -
vos em re la ção aos pre ços na ci o na is. De ou tra par te,
os pó los óti co, ele trô ni co e de in for má ti ca, os ele -
tro-eletrônicos, den tre inú me ros ou tros pro du tos da
Zona Fran ca de Ma na us, mais os pro du tos pri má ri os
de Ro ra i ma, en con tram no mer ca do ve ne zu e la no im -
por tan tes van ta gens de ne go ci a ção.

Sem ener gia e sem trans por tes, Ro ra i ma ja ma is 
te ria fu tu ro. Hoje, fe liz men te, fe chou-se o bi nô mio
ener gia-transporte e, com ele, o ci clo vir tu o so de de -
sen vol vi men to que ine vi ta vel men te eclo di rá.

Ro ra i ma, tan tas ve zes já o dis se aqui, é um
Esta do pri vi le gi a do por suas ca rac te rís ti cas e po si ção 
ge o grá fi ca es tra té gi ca. Pos sui in ve já vel po ten ci al ain -
da inex plo ra do, tan to pe las ri quís si mas ja zi das mi ne -
ra is que re pou sam in có lu mes no sub so lo quan to por
suas vas tas e fér te is ter ras que ape nas aguar dam
pre pa ro e se me a du ra para ge rar to ne la das e mais to -
ne la das de ali men tos. A pe cuá ria, ou tra ati vi da de de
por te no Esta do, quin tu pli ca rá sua pro du ção, e a in -
dús tria am pli a rá sua po ten ci a li da de pro du ti va. O co -
mér cio aten de rá à de man da in ter na e à ex por ta ção,
en quan to am bos pro por ci o na rão uma ge ra ção de
em pre gos ja ma is vis ta.

Por tudo isso, agra de ço ao Pre si den te Fer nan do 
Hen ri que Car do so; agra de ço ao povo de mi nha ter ra,
que ja ma is se que dou di an te das di fi cul da des; agra -
de ço aos ho mens de bem e de vi são fu tu ris ta, que
acre di ta ram e acre di tam no des ti no pro mis sor do Nor -
te bra si le i ro; aos po lí ti cos, em pre sá ri os, pro fis si o na is
li be ra is, es tu dan tes, aos tra ba lha do res em ge ral de
Ro ra i ma, aos téc ni cos que ela bo ra ram e tudo fi ze ram
para ma te ri a li zar tão gran di o so pro je to; a to dos, en -



fim, que re al men te lu ta ram e ain da lu tam em fa vor do
nos so en gran de ci men to; que par ti ci pa ram, acre di ta -
ram e, como eu, con ti nu am acre di tan do em nos sa for -
ça ge ra do ra de tra ba lho, que re sul ta rá em be ne fí ci os
para nós e para toda a Na ção bra si le i ra; agra de ço e
in vo co a pro te ção de Deus para que pos sam re ce ber
as be nes ses do pro gres so que sem dú vi da nos abra -
ça rá num fu tu ro bem pró xi mo.

Des ta mes ma tri bu na, em 22 de maio de 1996,
con cla mei ao Pre si den te da Re pú bli ca que man ti ves -
se sua de ci são e pos tu ra na afir ma ti va que fi ze ra, de
que era “ur gen te e ne ces sá ria a in ter li ga ção ener gé ti -
ca Bra sil-Venezuela”. Li te ral men te, na que la oca sião,
pedi ao Pre si den te que re sol ves se, em de fi ni ti vo,
essa ques tão tão vi tal para os bra si le i ros do Nor te;
dis se tam bém a Sua Exce lên cia que não mais po día -
mos ser man ti dos às mar gens de um pro ces so, num
go ver no que se com pro me teu em equa ci o nar os de -
se qui lí bri os re gi o na is; que ape nas a so lu ção de nos -
so pro ble ma ener gé ti co res ta be le ce ria nos so di re i to
de igual da de com os de ma is Esta dos da Fe de ra ção;
que a fal ta de ener gia ja ma is nos per mi ti ria pro mo ver
os me i os de que ne ces si tá va mos para ge rir nos so
pró prio des ti no; que não pe día mos fa vo res nem cla -
má va mos pri vi lé gi os, mas, sim, que que ría mos nos -
sos di re i tos na mes ma pro por ção em que nos são co -
bra dos nos sos de ve res. Fo mos aten di dos e, por de ver 
de jus ti ça, ago ra agra de ce mos.

Além dis so, para pro var nos sa pre o cu pa ção e
de se jo de tam bém par ti ci par ati va men te do pro ces so, 
vi san do mais ra pi da men te a vi a bi li zar re cur sos para
as obras da li nha de trans mis são, na que le ano de
1997, apro va mos, jun to ao Orça men to Ge ral da
União, re cur sos no va lor de R$10 mi lhões, abrin do,
as sim, ru bri ca no Orça men to para que dú vi das não
sur gis sem no fu tu ro. A emen da, de mi nha au to ria, foi
aca ta da e apre sen ta da, à épo ca, pela Ban ca da da
Re gião Nor te no Con gres so, que, in dis tin ta men te de
suas op ções po lí ti co-partidárias, re co nhe ceu nos sa
ne ces si da de e, por una ni mi da de, apo i a ram-na.

Sr. Pre si den te, meus no bres Co le gas, nes te mo -
men to, que ro di ri gir mi nhas pa la vras ao povo de mi -
nha ter ra. Mu ni da de in for ma ções ofi ci a is, jul go im -
por tan te que o povo de Ro ra i ma tome co nhe ci men to
de cer tos de ta lhes so bre a re a li da de des se em pre en -
di men to. So li ci tei e re ce bi, da Ele tro nor te, um do cu -
men to que sin te ti za a his tó ria e a im por tân cia des se
em pre en di men to para Ro ra i ma, e cre io ser im por tan -
te re pas sar à po pu la ção do meu Esta do al gu mas des -
sas in for ma ções.

Em ter mos téc ni cos, o do cu men to elu ci da tra -
tar-se de um pro je to de in ter li ga ção elé tri ca en tre o

Bra sil e a Ve ne zu e la, con sis tin do em um sis te ma de
trans mis são mis to, in ter li gan do o com ple xo hi dre lé tri -
co de Gu ri-Macágua, na Ve ne zu e la, com a ci da de de
Boa Vis ta, ca pi tal de Ro ra i ma, numa ex ten são de 676
qui lô me tros. Infor ma que o tre cho ve ne zu e la no é
com pos to de uma li nha em 400 qui lo volts, en tre as
su bes ta ções Ma cá gua e Las Cla ri tas, pas san do em
se gui da para a ten são de 230 qui lo volts até a fron te i ra 
com o Bra sil e está sob a res pon sa bi li da de da Edel ca
– Ele tri fi ca ción del Ca ro ní. Re su me que a ca pa ci da de 
de trans mis são da li nha está pro je ta da para um su pri -
men to de até 200 me ga watts de ener gia fir me, num
con tra to ini ci al de 20 anos, e que os in ves ti men tos, na 
épo ca do con tra to, fo ram or ça dos em US$185 mi -
lhões, sen do US$55 mi lhões apli ca dos no Bra sil e
US$130 mi lhões na Ve ne zu e la. Entre ou tras in for ma -
ções téc ni cas, dá-nos con ta de que o em pre en di men -
to, em ter ri tó rio bra si le i ro, cuja cons tru ção e ope ra ção 
está sob res pon sa bi li da de da Ele tro nor te, com pre en -
de 191 qui lô me tros de li nha de trans mis são em 230
qui lo volts; uma su bes ta ção em Boa Vis ta que faz o re -
ba i xa men to da ten são de 230 volts para 69 volts e
13,8 volts; 23 qui lô me tros de li nha de trans mis são em
69 volts e 2 su bes ta ções de re ba i xa men to de ten são
lo ca li za das, res pec ti va men te, nos ba ir ros Flo res ta e
Cen tro de Boa vis ta. Na par te de di ca da à im por tân cia
do em pre en di men to, le mos que “a po pu la ção be ne fi -
ci a da, ini ci al men te, será de 250 mil ha bi tan tes, o que
cor res pon de a 78% do to tal do Esta do, sen do que
62% des se to tal en con tra-se em Boa Vis ta. O sis te ma 
tem ca pa ci da de de su prir as ne ces si da des de to dos
os mer ca dos de Ro ra i ma, pos sí ve is de se rem in ter li -
ga dos, subs ti tu in do to tal men te os par ques ter me lé tri -
cos iso la dos. As uni da des ge ra do ras ter me lé tri cas
que se rão de sa ti va das po de rão ser trans fe ri das para
ou tras lo ca li da des do Esta do ou para ou tros sis te mas
de ge ra ção da Ele tro nor te”.

Re al men te, e sem dú vi da al gu ma, apla u di mos a 
ini ci a ti va e seus re sul ta dos de hoje. Por opor tu no,
apro ve i to o en se jo para agra de cer aos fun ci o ná ri os e
di re to res da Ele tro nor te, que pron ta men te aten de ram 
meu pe di do e en vi a ram-me es sas in for ma ções.

Ago ra, para ali vi ar ten sões hu ma nas, que di fe -
rem das ten sões elé tri cas, mas que tam bém vêm ca u -
san do mal-estar e pre o cu pa ção en tre a po pu la ção de
meu Esta do – tal vez por de sin for ma ção ou fal sas in -
for ma ções –, que ro, alto e bom som, fa zer le i tu ra do
que con si de rei mais im por tan te no do cu men to que
re ce bi da Ele tro nor te. São ape nas três itens que, pelo
seu con te ú do, no meu en ten di men to, ser vem para
des pre o cu par ou, no mí ni mo, tran qüi li zar nos so povo
so bre os cus tos des sa nova fon te de ener gia, que,



des de o dia 22 de ju lho re cém-passado, ilu mi na os la -
res ro ra i men ses. Pas so à le i tu ra do do cu men to, Sr.
Pre si den te.

A in ter li ga ção com a Ve ne zu e la para aten di -
men to de ener gia elé tri ca ao Esta do de Ro ra i ma,
além de cons ti tu ir-se na me lhor op ção téc ni ca e eco -
nô mi ca para a re gião, pro pi ci a rá:

a) su pri men to de ener gia elé tri ca lim pa 
e con fiá vel, com to tal subs ti tu i ção da ge ra -
ção ter me lé tri ca à base de com bus tí ve is de -
ri va dos de pe tró leo, re du zin do subs tan ci al -
men te os ris cos de dé fi cit;

b) eco no mia mé dia es pe ra da de
US$64 mi lhões anu a is [re pi to: uma eco no -
mia de US$64 mi lhões por ano!] com com -
bus tí ve is de ri va dos de pe tró leo, num pe río -
do ini ci al de 20 anos, ho ri zon te pre vis to no
con tra to de for ne ci men to de ener gia elé tri -
ca, de vi do à de sa ti va ção das usi nas ter me -
lé tri cas;

c) os cus tos de pro du ção da ener gia
elé tri ca se rão mi ni mi za dos. Atu al men te, os
cus tos de ge ra ção ter me lé tri ca à base de
com bus tí ve is de ri va dos de pe tró leo são ex -
tre ma men te ele va dos e exi gem pe sa dos
dis pên di os com a ope ra ção, ma nu ten ção e
ex pan são para aten der às ne ces si da des do
cres cen te mer ca do de ener gia elé tri ca.

Cre io, Sr. Pre si den te, que mi nha in ter pre ta ção
des ses três itens não seja di fe ren te da in ter pre ta ção
de V. Exªs.

Está cla ro, es cri to de for ma lú ci da e sem de i xar
dú vi das, que a ener gia a ser ofi ci al men te ina u gu ra da no 
pró xi mo dia 13 pelo Pre si den te da Re pú bli ca, Fer nan do 
Hen ri que Car do so, em meu Esta do de Ro ra i ma, terá
seus cus tos re du zi dos e be ne fi ci a rá toda a po pu la ção,
que, até on tem, pa gou um ele va do cus to so ci al du ran te
to das es sas dé ca das, de pen den do de ob so le ta ener gia
ter mo e lé tri ca, com apa gões diá ri os, e que sem pre atra -
van cou e im pe diu o nos so pro gres so. 

Con fio nos ho mens sé ri os que di ri gem a Ele tro -
nor te e acre di to que eles cum pri rão à ris ca o que de
pró prio pu nho es cre ve ram. 

Cer to é, te mos cons ciên cia, que não cabe a Ele -
tro nor te de fi nir cus tos fi na is ao con su mi dor, uma con -
tri bu i ção ex clu si va da Ane el. Mas so mos tam bém
cons ci en tes de que as in for ma ções da Ele tro nor te
são pa râ me tros para a Ane el e esta, di an te das afir -
ma ções da que la, não po de rá usar pe sos e me di das
di fe ren tes que ve nham pe na li zar toda uma so ci e da -
de, em gran de par te, ca ren te. 

Mas, como diz o di ta do, “é me lhor pre ve nir do
que re me di ar”, en cer ro este meu pro nun ci a men to
com mais um ape lo ao Pre si den te Fer nan do Hen ri -
que Car do so: não per mi ta, Pre si den te, que essa con -
quis ta do nos so povo, um so nho que vi rou re a li da de
gra ças a de ter mi na ção de Vos sa Exce lên cia, a quem
eter na men te se re mos gra tos, não se trans for me em
pe sa de lo, es va zi an do os bol sos da que les bra si le i ros
que, como dis se an te ri or men te, há dé ca das já vêm
pa gan do al tís si mo cus to so ci al pela au sên cia des se
bem que os bra si le i ros aba i xo de nos sa fron te i ra sem -
pre usu fru í ram. Nos sa con tra par ti da, não te nho dú vi -
das, se fará me di an te a ge ra ção de ri que zas ja ma is
vis tas na que la re gião, tra zen do be ne fí ci os para toda
a Na ção bra si le i ra.

Mu i to obri ga da, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Con ce do a pa la vra ao pró xi mo ora dor ins cri to,
Se na dor Ro nal do Cu nha Lima.

S. Exª dis põe de 20 mi nu tos.

O SR. RONALDO CUNHA LIMA (PMDB – PB.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, tra go
hoje a este ple ná rio, que tem sido pal co, ul ti ma men te,
de si tu a ções dra má ti cas e so lu ções tra u má ti cas,
ques tões re le van tes não pelo avan ço, mas pelo re tro -
ces so po lí ti co, não pela con quis ta da ci da da nia, mas
pela in vo lu ção par ti dá ria. 

O di re tó rio re gi o nal do PMDB da Pa ra í ba con su -
mou, há pou cos dias, a in ter ven ção nos di re tó ri os mu -
ni ci pa is de Cam pi na Gran de e ou tras ci da des. Lon ge,
mu i to lon ge de um ges to es par so de per se gui ção
pon tu al, a in ter ven ção foi mais um ato da hos ti li da de
mais vi o len ta e da vi o lên cia mais ar bi trá ria con tra cor -
re li gi o ná ri os his tó ri cos e ab so lu ta men te fiéis ao pro -
gra ma par ti dá rio em João Pes soa, Gu a ra bi ra, Cam pi -
nha Gran de, Bo que i rão e ou tros tan tos Mu ni cí pi os
pa ra i ba nos.

O ato de in ter ven ção, da ma ne i ra ar bi trá ria
como se pro ces sou, é mais uma de mons tra ção in -
con tes te do au to ri ta ris mo de quem, não po den do
con vi ver com o con tra di tó rio, for ça a ex clu são e a ex -
pul são, para sub ju gar pela pre po tên cia a quem não
pode li de rar pela com pe tên cia. Assim, não es tou sa -
in do, es tou sen do ex pul so.

Esse ato me nor de in to le rân cia e mes qui nhez
ca rac te ri za ges to da ser vi dão mais hu mi lhan te do
Par ti do aos ca pri chos do Go ver no do Esta do. Quem
co mu ni cou à im pren sa mais essa vi o lên cia par ti dá ria
foi o pró prio Se cre tá rio de Co mu ni ca ção do Go ver no.



Emble ma ti ca men te, ele atro pe lou os ór gãos par ti dá ri -
os em ma ni fes to des res pe i to ao pró prio Par ti do. 

Ras ga ram-me, na in to le rân cia des sa in ter ven -
ção, a fi cha 001, que as si nei ain da no Bra sil da di ta -
du ra mi li tar e os ten ta va com mu i to or gu lho, quan do
en trar no glo ri o so MDB de en tão im pli ca va em des -
pren di men to po lí ti co e ris co pes so al. 

Nem os ge ne ra is me per pe tra ram tal vi o lên cia:
por mo ti va ção ide o ló gi ca, cas sa ram-se um man da to
e os di re i tos po lí ti cos, mas pre ser va ram ami gos e ali -
a dos. Ago ra, pela per se gui ção mais odi en ta e pelo
ódio mais exa cer ba do, cas sam-me os di re i tos par ti -
dá ri os e es ten dem a vi o lên cia de seu ódio con tra os
fun da do res do MDB e do PMDB, pu ni dos pela le al da -
de ao Par ti do que abra ça ram e pela so li da ri e da de ao
ami go que es co lhe ram. Afi nal, no PMDB da Pa ra í ba o 
que vale hoje como se nha de pres tí gio par ti dá rio para 
mi li tan tes e di ri gen tes já não é o que po dem fa zer a
fa vor do Par ti do, mas o que pen sam tra mar con tra
mim e meus ami gos. Já não é o que po dem cons tru ir
de pro je tos do PMDB, mas o que po dem des tru ir de
meus so nhos.

Ao vi o len tar essa fi cha, ten ta ram ras gar-me
mais que uma mi li tân cia par ti dá ria – ten ta ram, ago ra,
ras gar a his tó ria de uma vida.

Ingres sei no PMDB quan do o Par ti do era o es -
tuá rio na tu ral não ape nas de com ba te à di ta du ra, mas 
de pre o cu pa ções so ci a is e de prin cí pi os éti cos. Mais
ain da, era re fe rên cia de de mo cra cia in ter na e de to le -
rân cia dos con trá ri os.

Pelo MDB e PMDB a tudo en fren tei e re sis ti;
pelo MDB e PMDB a tudo re nun ci ei. Pelo MDB con -
quis tei a pri me i ra vez, ain da em 1968, a pre fe i tu ra de
Cam pi na Gran de, en tão a ma i or ci da de da Pa ra í ba
onde ha via ele i ção di re ta para as Pre fe i tu ras. Foi a
mais fran cis ca na de quan tas cam pa nhas terá ha vi do;
fe i ta toda ela em cima de tam bo re tes e ban cos de pra -
ça, ani ma da en tão com os úni cos re cur sos que a vida
me fa cul tou: a pa la vra e o so nho, a co ra gem e o ide al. 

A ele i ção de Cam pi na re pre sen ta va mais que a
con quis ta da se gun da ma i or ci da de da Pa ra í ba. Era
tam bém o si nal de que era pre ci so re sis tir e de que
era pos sí vel se opor. Pela ou sa dia da opo si ção, fui
cas sa do no man da to, fui cas sa do nos di re i tos po lí ti -
cos, im pe di do de tra ba lhar em mi nha ter ra, pro i bi do
de vi ver em mi nha ci da de, e, na prá ti ca, exi la do com
os fi lhos em meu pró prio País.

Pelo PMDB dis pu tei o Go ver no do Esta do, em
1990, quan do nin guém se dis pu nha ao sa cri fí cio e à
te me ri da de de en fren tar uma ele i ção com me ros 6%
de in ten ções de voto, con tra 66% dos ad ver sá ri os. 

Pelo PMDB abri mão de pro je tos pes so a is,
como em 86, quan do to dos que ri am a le gen da, em -
ba la dos pelo su ces so do Pla no Cru za do. Em 1994,
quan do mi nha con di ção de Go ver na dor e de con du tor 
do pro ces so su ces só rio me per mi ti ria a in di ca ção de
qua is quer can di da tos, ace i tei, pelo PMDB, sem qual -
quer ques ti o na men to o nome que me apre sen ta ram
para Vi ce-Governador, mes mo co nhe cen do a fra gi li -
da de de sa ú de do can di da to Antô nio Ma riz. E sob o
sig no da uni da de, sob o slo gan de que “no dia três,
vote nos três”, ob ti ve mos a ma i or vi tó ria po lí ti ca e ele i -
to ral da his tó ria da Pa ra í ba. Pela pri me i ra vez, em dé -
ca das, um go ver na dor fa zia seu pró prio su ces sor em
ele i ções di re tas. Pela pri me i ra vez na his tó ria, um
ex-governador se ele gia para o Se na do, na ele i ção
ime di a ta men te se guin te ao fim de seu man da to. Era o 
re co nhe ci men to do tra ba lho de uma ad mi nis tra ção
fe liz men te fe cun da, em bo ra te nha sido a mais cur ta
de nos sa his tó ria re cen te: 3 anos e 15 dias. 

Te nho a cons ciên cia de ha ver re sis ti do, no
PMDB, à ino mi ná vel vi o lên cia éti ca de con ven ções vi -
ci a das, que a Pa ra í ba pre fe re es que cer e a his tó ria
pre fe ri ria se pul tar, mas que, ine vi ta vel men te, até em
nome da de cên cia, um dia pas sa rá a lim po. 

Ape sar da der ro ta, em cir cuns tân ci as tais, e do
re sul ta do, para al guns sur pre en den tes, re ti rei-me em
si lên cio do pro ces so ele i to ral, sem apo i ar qual quer
opo si tor, vo tan do, ao con trá rio, meus ami gos e eu,
nos can di da tos in di ca dos pelo meu Par ti do. 

No PMDB, te nho cons ciên cia de ha ver so fri do,
como ra ros, a mais es can ca ra da in fi de li da de par ti dá -
ria. Nas úl ti mas ele i ções em Cam pi na Gran de, eram
os di ri gen tes do meu Par ti do que apo i a vam, fi nan ci a -
vam e sus ten ta vam a opo si ção con tra o can di da to do
PMDB. Essas ati tu des ain da hoje res so am, re pe ti das
e re no va das, na im pren sa lo cal.

Te nho a cons ciên cia de es tar en fren tan do, com
al ti vez, a mais in jus ti fi cá vel per se gui ção ad mi nis tra ti -
va mo vi da não ape nas con tra um Admi nis tra dor Pú bli -
co, mas con tra toda a mi nha ci da de de Cam pi na
Gran de. Por per se gui ção a Cam pi na tudo se nega.
Cor ta ram o ICMS de Cam pi na, de João Pes soa, de
Gu a ra bi ra e de ou tras ci da des ad mi nis tra das por pe e -
me de bis tas his tó ri cos, que se so li da ri za ram co nos co.
Por re ta li a ção, até fa tos ad mi nis tra ti vos cor ri que i ros,
como a mu ni ci pa li za ção do SUS ou a trans fe rên cia de 
re cur sos vin cu la dos da Sa ú de, só se fa zem, para
Cam pi na Gran de ou para ci da des de ami gos meus,
por de ter mi na ção ju di ci al.

Te nho or gu lho de ha ver cons tru í do o ma i or pa -
tri mô nio par ti dá rio que o PMDB já teve na Pa ra í ba e
em todo o Nor des te.



Che guei ao Go ver no com uma ma gra ban ca da
de seis De pu ta dos em 36 e de me nos de 20 Pre fe i tos
em 171. Afo ra Cam pi na Gran de, pra ti ca men te o Par ti -
do nada ti nha nas de ma is gran des ci da des, in clu si ve
na Ca pi tal. O Par ti do ti nha ape nas um Se na dor.
Entre guei o PMDB com a ma i or ban ca da da Assem -
bléia, com o Go ver na dor, o Vi ce-Governador, com
três Se na do res ele i tos, com dois ter ços dos De pu ta -
dos Esta du a is e da ban ca da no Con gres so – o ma i or
tri un fo ele i to ral que a his tó ria po lí ti ca pa ra i ba na re gis -
trou; um dos ma i o res fe i tos do Par ti do em todo o País.
Mais ain da, a ele i ção de 1994, na Pa ra í ba, foi toda ela 
fun da da so bre o tema da es ta bi li da de e da con ti nu i -
da de ad mi nis tra ti vas: “a Pa ra í ba se gue em fren te” era
o re frão usa do e re pe ti do na cam pa nha. Mas os que
hoje nos com ba tem e vi o len tam, que se ele ge ram
com os fa tos e os fe i tos de nos sa ad mi nis tra ção, com
nos sas ações e ser vi ços, di zem hoje que nada fi ze -
mos, que ja ma is cons tru í mos, nun ca tra ba lha mos,
em bo ra ten tem apo de rar-se de nos sas ações. Con -
tra di tó ria e in fe liz men te, mu i tos aos qua is me uni para 
que fi cas sem no po der são os que hoje se re ú nem
para me ex pul sar.

Ras gam-me, na prá ti ca, a fi cha 001. Esse ato
me nor de in to le rân cia e mes qui nhez, além de ca rac -
te ri zar ges to de ser vi lis mo, re pre sen ta a mais re vol -
tan te in gra ti dão con tra a base mu ni ci pal que, de fato,
tem de ci di do em fa vor do PMDB os ple i tos ma jo ri tá ri -
os na Pa ra í ba nos úl ti mos 15 anos. Po de ria lem brar
mu i tos ou tros fa tos mar can tes, mas pre fi ro es que -
cê-los, para não so frer de novo.

Em 1994, o sa u do so e leal Hum ber to Lu ce na
dis pu ta va a re e le i ção já com o peso da cas sa ção de
seu re gis tro de can di da to pelo Tri bu nal Su pe ri or Ele i -
to ral. Fo ram mu i tos, no pró prio Par ti do, que su ge ri ram 
a re nún cia e a ime di a ta subs ti tu i ção do can di da to
Hum ber to, com uma ele i ção ir re ver si vel men te per di -
da. Pedi aos cam pi nen ses e aos pa ra i ba nos, em mais 
de um co mí cio, que, se ti ves sem um úni co voto, o
des sem a Hum ber to e que, só se ti ves sem um se gun -
do voto, o des sem a mim. E Cam pi na e a Pa ra í ba res -
pon de ram com o peso de sua for ça e com a for ça de
sua emo ção e trou xe de vol ta ao Se na do um lí der po -
lí ti co que se no ta bi li zou pela cor re ção de seu ca rá ter,
por sua le al da de, ao pon to de nun ca es con der, em
ras go de ge ne ro si da de, que a mim de via a sua ele i -
ção.

Mu i tos que hoje nos com ba tem, a mim e a Cam -
pi na, de vem a Cam pi na a sua tri bu na e o man da to
que uti li zam para re ta li ar a ci da de, para di fa má-la e di -
mi nuí-la. Já nem sei se é in gra ti dão ou equí vo co. Que
equí vo co ma i or, afi nal, pode exis tir do que ima gi nar o

po der eter no e o man da to in fi ni to? Como dis se o no -
tá vel Man ga be i ra, em car ta ao di ta dor Ge tú lio Var gas, 
“nin guém pode tudo, so bre tu do, nin guém pode tudo
todo tem po”.

Dói ver a des tru i ção len ta do Par ti do que le va -
mos dé ca das para cons tru ir e con so li dar, com re sis -
tên cia e al ti vez. Dói ver com pa nhe i ros que ga ran ti ram
sua fi li a ção no PMDB, na épo ca da di ta du ra, com o
ris co de li ber da de ou de sua pró pria in te gri da de fí si -
ca, se rem ago ra des car ta dos por fi gu ras que não
guar dam a mes ma his tó ria nem os ten tam os mes mos 
per fis.

Dói tes te mu nhar um Par ti do que se for mou na
re sis tên cia e cres ceu na al ti vez se ames qui nhar com
a mar ca da sub mis são e do mais des pre zí vel ser vi lis -
mo. Dói ver de có co ras o Par ti do que ti nha a mar ca da
ir re sig na ção.

Dói ver o Par ti do ou tro ra pu jan te e par ti ci pa ti vo
ce le brar, ago ra, con ven ções como se fos sem fu ne ra -
is, em que so bram ôni bus e fal tam pes so as, so bram
ban que tes e fal tam co men sa is. Dói ao pe e me de bis ta
his tó ri co ler o re la tó rio do De pu ta do Cé zar Schir mer,
pre pa ra do a pe di do da Di re ção Na ci o nal, so bre a ver -
da de i ra si tu a ção do Par ti do na Pa ra í ba. Ele de ta lha o
es fa ce la men to do Par ti do. Acres cen ta, “como fato ve -
ri fi ca do”, a in ter ven ção sem ca u sa em di re tó ri os mu -
ni ci pa is e de plo ra “a ten ta ti va de tra zer para o PMDB
li de ran ças e per so na li da des cu jas pre sen ças, pelo
per fil ide o ló gi co con ser va dor, des ca rac te ri za ri am
nos sa le gen da, ma cu lan do a cre di bi li da de e o con ce i -
to ar du a men te cons tru í dos pelo aguer ri do PMDB pa -
ra i ba no”. O Re la tor Cé zar Schir mer até pro põe que a
Di re ção Na ci o nal do PMDB aco lha o pe di do de in ter -
ven ção so li ci ta da pelo De pu ta do Fe de ral Da mião Fe -
li ci a no, por re co nhe cer “a im pos si bi li da de do Di re tó rio 
Esta du al da Pa ra í ba de con du zir o PMDB es ta du al,
im pe din do o seu for ta le ci men to, sua uni da de e seu
cres ci men to”.

Re que i ro, Sr. Pre si den te, que esse re la tó rio,
pela sua sig ni fi ca ção his tó ri ca, seja par te in te gran te
des te pro nun ci a men to, pelo que me dis pen so de lê-lo
na ín te gra.

Dói ver o Par ti do que en tre ga mos como um das
ba ses re gi o na is mais só li das e con sis ten tes de fi nhar,
a cada dia, por de bi li da de po lí ti ca e re je i ção ele i to ral,
já sem re pre sen ta ção con sis ten te na Ca pi tal, re du zi -
do a um úni co De pu ta do Fe de ral, que a em pá fia diz
“não exis tir” – e, no en tan to, ele foi o mais vo ta do do
Esta do, em bo ra ele i to por ou tro par ti do. Ao De pu ta do
Da mião Fe li ci a no, úni co re ma nes cen te do ou tro ra só -
li do PMDB pa ra i ba no, mi nha so li da ri e da de e o con -



for to de que, afi nal, es ses ata ques ab sur dos são ape -
nas fru tos de uma vi são ca o lha.

Por tan ta dor, mu i tas ve zes a ra zão me im pe liu a
sair; ou tras tan tas o co ra ção me pe diu para fi car. No
PMDB, afi nal, es ta vam mi nha vida e mi nha his tó ria, a
mar ca do meu tra ba lho e o tim bre dos meus so nhos.
Hoje, ao con trá rio, a ra zão até me ten ta a ou vir ape los
da nova di re ção par ti dá ria e seus com pro mis sos de po -
si ci o na men to ao me nos im par ci al e de en fren ta men to
mi ni ma men te isen to da ques tão par ti dá ria da Pa ra í ba.
Mas hoje o co ra ção e a ra zão me obri gam a sair.

Enquan to nos per se gui ram – a mim; a Cam pi na
Gran de; ao seu Pre fe i to, meu fi lho, Cás sio Cu nha
Lima; e aos meus com pa nhe i ros –, en quan to me di fa -
ma ram e ten ta ram des tru ir, a tudo en fren tei, a tudo re -
sis ti, ao pre ço mes mo da in te gri da de fí si ca que pa -
guei como tri bu to de dor à ma i or, mais in si di o sa e per -
sis ten te cam pa nha de des tru i ção a que pou cos ho -
mens pú bli cos até hoje fo ram sub me ti dos. A tudo re -
sis ti e so bre vi vi, em si lên cio e re sig na ção, em bo ra
com so fri men to e de cep ção.

Mi nha his tó ria me im pe de de ca lar e, me nos ain -
da, de me omi tir quan do per se guem e ten tam des tru ir
to dos os que me se guem. Na Pa ra í ba de hoje, es tão
de mi tin do até ser ven tes e jar di ne i ros com pas sa gens
por cin co e seis Go ver nos, pelo úni co cri me ina fi an çá -
vel de ha ve rem, um dia, tra ba lha do co mi go. Por tan ta
per se gui ção, o co ra ção hoje me obri ga a sair.

Com pe sar e com uma dor que ja ma is ex pe ri -
men tei, nem quan do a mão de Deus me le vou à fron -
te i ra da vida, cum pro, hoje, meu úl ti mo ato de mi li tân -
cia no PMDB: o de uma re fle ti da des fi li a ção do Par ti -
do que aju dei a fun dar e onde mi li tei por mais de 35
anos.

De i xo o Par ti do para de i xar a Pa ra í ba li vre de
dis pu tas e que re las par ti dá ri as, a fim de que nem
esse ar gu men to jus ti fi que a ina ção ou a omis são; de i -
xo o Par ti do para que não se re pi tam as con ven ções
vi ci a das a que me re fe ri.

Deixo o Par ti do para que a Pa ra í ba me jul gue em
prá ti ca e pos tu ra, em prin cí pi os e va lo res, sem te mer e,
mu i to ao con trá rio, até bus can do a com pa ra ção da obra
ad mi nis tra ti va que eu e Cí ce ro Lu ce na cons tru í mos, do
mo de lo de Esta do que de se nha mos, dos mo de los de
ges tão e de de sen vol vi men to para nos sa ter ra, de se gu -
ran ça e de ser vi ços es sen ci a is para nos sa po pu la ção e
de fu tu ro para nos sa gen te. A Pa ra í ba terá, afi nal, a pos -
si bi li da de de co te jar al ter na ti vas e de jul gar o con tra di tó -
rio, de fa zer com pa ra ções e ali cer çar con clu sões, o que
é sa lu tar para o pro ces so de mo crá ti co, in dis pen sá vel
para o avan ço po lí ti co e im pres cin dí vel para o aper fe i -
ço a men to ad mi nis tra ti vo.

Se, on tem, a mu i tos con vi dei para me se guir na
cons tru ção de um so nho po lí ti co, a nin guém peço
hoje para me acom pa nhar, na so li da ri e da de pela de -
cep ção par ti dá ria.

Enten do as ra zões dos que saem, com pre en do
as mo ti va ções dos que fi cam, sem co bran ças que ja -
ma is ad mi ti, sem res sen ti men tos que ja ma is ali men -
tei. A nin guém dis tin go por essa so li tá ria op ção po lí ti -
ca, a to dos res pe i to por essa pes so al e in trans fe rí vel
op ção par ti dá ria.

Orgu lha-me, no en tan to, par ti lhar esse mo men -
to gra ve com com pa nhe i ros como os De pu ta dos Fe -
de ra is Arman do Abí lio, Car los Dun ga e Do mi ci a no
Ca bral, com os De pu ta dos Esta du a is Ze nó bio Tos ca -
no, Antô nio Ivo, Rui Car ne i ro, Artur Cu nha Lima, Tró -
co li Jú ni or, Rô mu lo Gou ve ia, No mi nan do Di niz e João 
Fer nan des. Orgu lha-me par ti lhar essa de ci são com
com pa nhe i ros como o Pre fe i to de João Pes soa, Cí ce -
ro Lu ce na, meu ir mão de pro je tos co muns, meu ir mão 
de ide a is e pre o cu pa ções, de so nhos e es pe ran ças e, 
so bre tu do, meu ir mão pe las mais co mo ven tes de -
mons tra ções de le al da de po lí ti ca e cor re ção pes so al,
numa fra ter ni da de que seu ca rá ter blin dou a di vi sões
e in tri gas.

Orgu lho-me de cen te nas de ve re a do res e pre fe -
i tos que nos acom pa nham.

Orgu lho-me até dos que, pre ten den do sair, con -
fes sam que não o po dem, te men do re pre sá li as e re ta -
li a ções a si pró pri os e até às suas ci da des.

Mi nha nova op ção par ti dá ria é o Par ti do da So -
ci al De mo cra cia Bra si le i ra (PSDB), ado ta da me di an te 
con sen so e prin ci pal men te onde já es tão cru za dos de 
ou tras lu tas, como o pró prio Pre fe i to Cí ce ro Lu ce na e
os De pu ta dos Fe de ra is Inal do Le i tão, Ri car do Ri que e 
Do mi ci a no Ca bral e Arman do Abí lio, en tre ou tros va -
lo ro sos guer re i ros dos mes mos so nhos.

Mes mo em tri bu nas di fe ren tes, em trin che i ras
di ver sas, con ti nu a re mos uni dos por so nhos co muns e 
por uma co mum e mes ma vi são do mun do e da vida,
da éti ca e da po lí ti ca, que, em suma, são ci men to
mais for te que qual quer le gen da par ti dá ria e liga mais 
con sis ten te que me ros pro je tos ele i to ra is. Quem se
une por prin cí pi os e por uma his tó ria de vida não se
afas ta por con ve niên ci as de qual quer na tu re za.

Com uns e com ou tros cer ta men te es ta re mos
jun tos e uni dos em lu tas fu tu ras em de fe sa da Pa ra í ba 
e dos pa ra i ba nos, até por que em to dos exis tem a
mes ma mar ca da in sub mis são, o mes mo tim bre da ir -
re sig na ção e a mes ma e ines go tá vel ca pa ci da de de
in dig na ção.



A des fi li a ção de hoje não sig ni fi ca ab ju rar o pro -
gra ma par ti dá rio que trans for mei em ba li za men to po -
lí ti co por mais de 30 anos, mas re pre sen ta a de fe sa
de um prin cí pio éti co e de uma vi são de par ti do plu ral
e de mo crá ti co, par ti ci pa ti vo e, so bre tu do, pro gra má ti -
co, como so nha do por um pa tri o ta como Má rio Co vas, 
sem o que a luta po lí ti ca se ames qui nha rá, re du zi da a 
me ros em ba tes pes so a is en tre o ar bí trio e a sub ser -
viên cia, en tre a pre po tên cia e a sub mis são. Par ti do,
afi nal, exis te para pro mo ver pro gra mas e não pes so -
as, para avan çar con quis tas po lí ti cas e não exa cer bar 
va i da des pes so a is.

Con ti nu a rei como Se na dor de toda a Pa ra í ba e
de to dos os pa ra i ba nos, sem qual quer dis tin ção, até
por que é na Pa ra í ba que de i to mi nhas ra í zes, é a Pa -
ra í ba que me ofe re ce a se i va que me re tem pe ra ener -
gi as e so nhos, for ças e es pe ran ças. Expe ri men tei o
exí lio po lí ti co, mas ja ma is mu dei: mi nha ter ra é e será, 
ex clu si va men te, a Pa ra í ba.

A vida me en si nou a es pe ran ça de que não há
no i tes que sem pre du rem. Mais ain da, é da es cu ri dão
mais fe cha da, das no i tes mais som bri as, que se for -
mam as ma dru ga das e sur gem as au ro ras, com o al -
vo re cer de no vos so nhos.

Saio! De tan to tem po de lu tas e de tão lon ga his -
tó ria guar do lem bran ças e re co lho sen ti men tos, des -
de as emo ções de al guns ins tan tes às de cep ções de
ou tros mo men tos.

De i xo um Par ti do que foi a his tó ria da mi nha
vida, mas, em sua ge ne ro si da de, Deus me per mi ti rá
que eu con ti nue ina ba lá vel na fé, in te i ro na es pe ran ça 
e nos so nhos e in ven cí vel no en tu si as mo con tra a
opres são e a in to le rân cia, qua is quer que se jam suas
ar mas, não im por tan do suas di men sões. Em sua mi -
se ri cór dia, Deus me ali men ta rá a cren ça em que a
Pa ra í ba ve nha a ter, afi nal, de sen vol vi men to com ci -
da da nia, ci da da nia com jus ti ça e jus ti ça com res pe i to. 
Ama nhã será ou tro dia.

Re pi to o Sal mis ta: “Meu fu tu ro en tre go a Deus,
con fio Nele e o mais Ele fará”.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na -
do res.

A Srª Mar lu ce Pin to (PMDB – RR) – Se na dor
Ro nal do Cu nha Lima, em bo ra V. Exª já te nha con clu í -
do o seu dis cur so, gos ta ria que me con ce des se um
apar te.

O SR. RONALDO CUNHA LIMA (PMDB – PB)
– Com mu i ta hon ra, con ce do o apar te a V. Exª.

A Srª Mar lu ce Pin to (PMDB – RR) – Qu e ro di -
zer a V. Exª, em meu nome, já que sou uma das in te -
gran tes do PMDB, que la men to essa ocor rên cia. Não

que ro en trar no mé ri to, por que, sin ce ra men te, é mu i to 
di fí cil para to dos nós do PMDB so lu ci o nar de ter mi na -
das si tu a ções que sur gem em ní ve is re gi o na is. Mas
que ro di zer que a his tó ria de Cu nha Lima na Pa ra í ba,
no MDB e no PMDB não se apa ga rá. Nin guém po de rá 
ti rar o seu fu tu ro po lí ti co e es que cer a bri lhan te his tó -
ria po lí ti ca de Cu nha Lima. Sei que qual quer par ti do
que V. Exª te nha es co lhi do ou vá es co lher para dele
fa zer par te vai sen tir mu i to or gu lho de tê-lo como um
com pa nhe i ro bri lhan te que é. To dos nós do PMDB
nos sen ti mos hon ra dos em tê-lo ao nos so lado por
todo esse tem po. A ami za de que V. Exª con quis tou
den tro do PMDB não se ex tin gui rá com a sua sa í da.
Gu ar de as mi nhas pa la vras e te nha a cer te za de que
não só eu, mas mu i tos – não pos so fa lar em nome de
to dos, mas, tal vez, até os pe e me bis tas da Pa ra í ba, de 
onde as di ver gên ci as sur gi ram, sin tam des ta for ma;
re pi to que não que ro e nem pos so en trar nes se mé ri to 
– es tão la men tan do o mo men to atu al. Que Deus o ilu -
mi ne cada vez mais e que um dia o nos so que ri do
PMDB pos sa tê-lo de vol ta, com toda a sua equi pe!

O Sr. Tião Vi a na (Blo co/PT – AC) – Per mi te-me
V. Exª um apar te?

O SR. RONALDO CUNHA LIMA (PMDB – PB)
– Ouço V. Exª com mu i to pra zer.

O Sr. Tião Vi a na (Blo co/PT – AC) – Se na dor
Ro nal do Cu nha Lima, que ro ape nas ex ter nar o tes te -
mu nho de ele va da ad mi ra ção pela atu a ção par la men -
tar de V. Exª nes ta Casa e di zer da sa u da de que to dos 
nós te mos dos tem pos em que ti nha atu a ção diá ria
den tro do Par la men to. Enten de mos a sua si tu a ção,
em que se re cu pe ra da en fer mi da de que o ti rou da
luta diá ria e do em ba te po lí ti co per ma nen te. Esta mos
acom pa nhan do toda essa mo vi men ta ção re fle xi va de
V. Exª em re la ção à po lí ti ca da Pa ra í ba. Se gu ra men te, 
o vín cu lo que tem hoje um fa mi li ar seu com o meu
Par ti do, o Par ti do dos Tra ba lha do res, em Cam pi na
Gran de, im põe que de va mos sem pre au men tar o nos -
so res pe i to ao po si ci o na men to po lí ti co de V. Exª, pois
sem pre que ele ti ver como di re ção, como olhar, o de -
sen vol vi men to da Pa ra í ba, as po lí ti cas pú bli cas e o
bem-estar do povo da Pa ra í ba, que é a sua ra zão de
es tar no Se na do e o que o nor te ia, V. Exª con ta rá
sem pre com o nos so res pe i to por qual quer de ci são
que ve nha a to mar. Mu i to êxi to em seu ajus te par ti dá -
rio! Mu i to obri ga do.

O SR. RONALDO CUNHA LIMA (PMDB – PB)
– Co mo vi do, agra de ço as ma ni fes ta ções da Se na do -
ra Mar lu ce Pin to e do Se na dor Tião Vi a na, que mu i to
me con for tam nes te ins tan te.



Se na do ra Mar lu ce Pin to, na ver da de, de i xo o
Par ti do, mas man te nho as ami za des que aqui cons -
truí ao lon go da mi nha mi li tân cia par ti dá ria de fi de li -
da de, le al da de e cor re ção. As cir cuns tân ci as me le va -
ram a este ins tan te do lo ro so, mas os meus so nhos
con ti nu am ín te gros, a mi nha es pe ran ça e a mi nha
dis po si ção de lu tar per ma ne cem fir mes.

Se es tou sen do ex pul so do Par ti do, se o Par ti do
cri ou cir cuns tân ci as para que eu dele sa ís se, não irei
agre dir nin guém e nem fa zer ata ques pes so a is. Qu e -
ro man ter ace sa a cha ma da mi nha es pe ran ça, agra -
de cen do a to dos que fo ram so li dá ri os co mi go.

Hoje foi um dia de mu i ta emo ção para mim. Des de 
cedo, re ce bi li ga ções da Pa ra í ba, de pes so as de vá ri as
ge ra ções. Inclu si ve, re ce bi uma li ga ção mu i to con for ta -
do ra e mu i to ani ma do ra de uma se nho ra de 76 anos de
ida de, de um lon gín quo Mu ni cí pio do ser tão.

Agra de ço a to dos e des pe ço-me dos meus co le -
gas Se na do res do PMDB, os qua is sem pre ad mi rei,
com os qua is pro cu rei co la bo rar. De cada um guar da -
rei a me lhor lem bran ça e o me lhor per fil, por que o
bom é ter mos a cer te za de que no vos ca mi nhos vão
sur gir. Te nho cer te za de que a mão de Deus vai me
se gu rar, para que eu pos sa cum prir com fi de li da de o
des ti no que Ele pró prio me re ser vou.

Agra de ço a to dos, des cul po-me por al gu ma
omis são e de i xo um abra ço fra ter nal a cada um como
se me des pe dis se para um até bre ve, por que con ti -
nuo nes ta Casa com a mes ma le al da de, com a mes -
ma fir me za e a mes ma dis po si ção de aju dar o Bra sil e 
a Pa ra í ba. O Bra sil pre ci sa de aju da. Qu e ro, pois, en fi -
le i rar-me aos que que rem aju dar o Bra sil a se en ca mi -
nhar pela ve re da de um fu tu ro pro mis sor e mais aca -
len ta dor para to dos nós.

Agra de ço de for ma re no va da e com emo ção as
ma ni fes ta ções da Se na do ra Mar lu ce Pin to e do Se -
na dor Tião Vi a na. E re pi to o Sal mis ta: “Deus, em
quem con fio, é quem vai di tar os meus ca mi nhos”.

Mu i to obri ga do, Srªs e Srs. Se na do res.

O Sr. Ge ral do Melo (Blo co/PSDB – RN) – Per -
mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. RONALDO CUNHA LIMA (PMDB – PB)
– Ouço V. Exª com mu i to pra zer.

O Sr. Ge ral do Melo (Blo co/PSDB – RN) – Peço
a com pla cên cia da Mesa para que eu pos sa fa zer
uma bre ve in ter ven ção. Se na dor Ro nal do Cu nha
Lima, sou Vi ce-Presidente do PSDB e vi che gar aqui,
ago ra, na tu ral men te para ho me na ge ar V. Exª, o meu
Pre si den te, De pu ta do José Aní bal, que, não sen do
Se na dor, na tu ral men te não se pode ma ni fes tar nes ta
ses são. Mas te nho cer te za de que te nho o seu apo io

na ma ni fes ta ção que ve nho fa zer. Não me sin to no di -
re i to de opi nar so bre a po lí ti ca in ter na do Esta do da
Pa ra í ba, onde em to dos os Par ti dos só te nho ami gos
e ra zões de res pe i to pe las pos tu la ções e po si ções de
cada um e de cada gru po. Te nho, en tre tan to, o di re i to
de ex pres sar pu bli ca men te a ale gria que V. Exª aca ba 
de me dar e o sen ti men to que pas so a des fru tar. Sin -
to-me mais for te ago ra, pas san do a per ten cer a uma
ban ca da que con ta com a sua pre sen ça. Qu e ro, em
nome do meu Par ti do, em nome da Exe cu ti va Na ci o -
nal do meu Par ti do, se me per mi te o meu Pre si den te
José Aní bal, e em nome da Ban ca da do PSDB no Se -
na do, dar as bo as-vindas a V. Exª. O PSDB fi ca rá mu i -
to fe liz não ape nas com a sua pre sen ça, mas com a
cer te za de que a sua atu a ção, den tro do Par ti do, há
de re pre sen tar uma con tri bu i ção tão gran de quan to
re pre sen tou até ago ra a sua luta den tro do PMDB,
pelo PMDB e pelo Bra sil. É des sa for ma que ve mos a
sua che ga da e é com esse ca ri nho que o abra ça mos
nes te mo men to.

O SR. RONALDO CUNHA LIMA (PMDB – PB)
– Mu i to obri ga do, Se na dor Ge ral do Melo. Fico con for -
ta do com as suas pa la vras. Re gis tro, com emo ção, a
pre sen ça do De pu ta do José Aní bal, Pre si den te do
PSDB, ago ra meu Pre si den te e meu che fe. Agra de ço
tam bém as pre sen ças con for ta do ras de ami gos e ir -
mãos, do Pre fe i to de João Pes soa, Cí ce ro Lu ce na, e
de ou tros Pre fe i tos da Pa ra í ba, que vi e ram as sis tir a
essa mi nha des pe di da do meu Par ti do, ao qual de di -
quei a mi nha vida, du ran te 35 anos.

Espe ro, Se na dor Ge ral do Melo, hon ra do com a
sua com pa nhia, po der aju dar V. Exª, o PSDB e o Bra -
sil nes te mo men to di fí cil que atra ves sa. Com a mes -
ma for ça, com a mes ma fi de li da de com que me con -
du zi no PMDB, eu o fa rei, ago ra, no PSDB, ao lado de
V. Exª e dos de ma is com pa nhe i ros aos qua is me jun -
ta rei. Cito o com pa nhe i ro Cí ce ro Lu ce na, aqui pre -
sen te, meu ami go e ir mão, e o Pre fe i to de Cam pi na
Gran de, Cás sio Cu nha Lima.

Agra de ço a você, meu fi lho, que so fre per se gui -
ções e re ta li a ções por mi nha ca u sa. Agra de ço, di zen -
do que você é meu can to de es pe ran ça e meu ca mi -
nho de fu tu ro. Deus tam bém o aben ço a rá, e a Pa ra í ba 
sabe re co nhe cer seu mé ri to e seu va lor.

Obri ga do, Se na dor Ge ral do Melo e Pre si den te
José Aní bal.

SEGUE DOCUMENTO A QUE SE
REFERE O SENADOR RONALDO CUNHA 
LIMA EM SEU PRONUNCIAMENTO,
INSERIDO NOS TERMOS DO ART. 210
DO REGIMENTO INTERNO.



Exmo. Sr. Pre si den te da Exe cu ti va Na ci o nal do PMDB
Se na dor Ma gui to Vi le la

A Co mis são Exe cu ti va Na ci o nal do PMDB re ce beu re pre -

sen ta ção do emi nen te De pu ta do Fe de ral Da mião Fe li ci a no con tra 

o Di re tó rio Re gi o nal do PMDB da Pa ra í ba na qual re quer a dis so -

lu ção da que le Di re tó rio Esta du al.

Ini ci al men te, foi de sig na do re la tor o Se na dor Car los Be zer -

ra, que por ter de vol vi do sem pa re cer, foi a mim co me ti da tal ta re fa.

Constou deste Processo:

– Re pre sen ta ção ini ci al do De pu ta do Da mião Fe li ci a no;

– De fe sa subs cri ta pelo Sr. Ha rol do Cou ti nho de Lu ce na,

pre si den te do Di re tó rio Esta du al da Pa ra í ba;

– Do cu men to do De pu ta do Da mião Fe li ci a no, de sig na do

pelo pró prio como ale ga ções fi na is;

– Có pia da de fe sa do Di re tó rio Mu ni ci pal de Cam pi na Gran -

de no pro ces so de dis so lu ção;

– Re pro du ção de no tí ci as ve i cu la das em jor na is da Pa ra í ba.

Fo ram por mim, ou vi dos in for mal men te os se nho res:

– Go ver na dor José Ma ra nhão;

– Se na dor Ro nal do Cu nha Lima;

– Se na dor Ney Su as su na;

– De pu ta do Fe de ral Arman do Abí lio;

– De pu ta do Fe de ral Inal do Le i tão;

– De pu ta do Fe de ral Dor mi ci a no Ca bral;

– De pu ta do Fe de ral Car los Dun ga;

– Pre fe i to Cás sio Cu nha Lima.

Do Significado Histórico do PMDB da Paraíba.

– Du ran te dé ca das, o PMDB da Pa ra í ba foi exem plo de fi de -

li da de à éti ca e aos prin cí pi os par ti dá ri os, fir me za ide o ló gi ca, cres -

ci men to con ti nu a do, uni da de e vi tó ri as con sa gra do ras;

– O gran de nú me ro de ve re a do res, vi ce-prefeitos e pre fe i tos
de pe que nas, mé di as e gran des ci da des — in clu si ve a ca pi tal João

Pes soa e Cam pi na Gran de – a ma i or ci da de do in te ri or -, ban ca das
es ta du a is e fe de ra is ex pres si vas; to dos os se na do res, vá ri os go -

ver na do res ele i tos pelo PMDB, ao lon go do tem po, en fim — a jóia
da Co roa do PMDB no país — pela ex pres são re co nhe ci da das

suas li de ran ças, pela for ça e vi gor da sua mi li tân cia e pe las vi tó ri as
acu mu la das;

– Des ta que-se aqui com sa u da de as fi gu ras emi nen tes de
Antô nio Ma riz e Hum ber to Lu ce na.

Do Início das Hostilidades e da Divisão.

– De um tem po a esta par te, mais pre ci sa men te a par tir de

1998 a 1999, esta sec ção re gi o nal — or gu lho do PMDB Na ci o nal

— co me çou a di vi dir-se e a de fi nhar;

– Em 1998, na Con ven ção Na ci o nal que de ci diu en tre can di -

da tu ra pró pria ou não a Pre si dên cia da Re pú bli ca, o PMDB da Pa -

ra í ba apre sen tou-se fra ci o na do;

– Em 1998, na Con ven ção Re gi o nal para es co lha da Di re -

ção do Par ti do e pos te ri or men te, para es co lha do can di da to a Go -

ver na dor, as fra tu ras se re ve la ram in ten sas;

– Em 1999, a de su nião era fla gran te e se agra va va, com a

per da de va lo ro sos com pa nhe i ros;

– Em 2000, com a par ti ci pa ção da Exe cu ti va Na ci o nal, en -
con trou-se uma pa ci fi ca ção pro vi só ria em al guns mu ni cí pi os en tre

os gru pos opo nen tes den tro do PMDB; mas pre nun ci an do o qua dro 

atu al, a pre sen ça de in te gran tes do Go ver no Esta du al, em par ti cu -

lar do Go ver na dor Ma ra nhão em pa lan que ad ver sá rio em Cam pi na 

Gran de, in di ca va o agra va men to do qua dro in ter no;

– Em 2001, este pro ces so de sar mô ni co tem con ti nu i da de e

o ou tro ra uni do e po de ro so PMDB da Pa ra í ba vive um qua dro de

de sa len to e re du ção ex pres si va da sua re pre sen ta ção.

Senão, Vejamos:

– No Se na do Fe de ral: o PMDB está na imi nên cia de per der a 
una ni mi da de da re pre sen ta ção (1 de 3 ou 2 de 3);

– Na Câ ma ra Fe de ral: to dos os 5 (cin co) De pu ta dos Fe de ra -

is ele i tos pelo PMDB de i xa ram o Par ti do, e o úni co De pu ta do hoje

in te gran te do PMDB, ele i to por ou tra le gen da, é o sig na tá rio da re -

pre sen ta ção con tra o Di re tó rio Esta du al;

– Na Assem bléia Le gis la ti va da Pa ra í ba: dos 18 (de zo i to)
De pu ta dos Esta du a is ele i tos, 7 (sete) já de i xa ram o Par ti do, po den -

do no fu tu ro ime di a to re du zir ain da mais a nos sa re pre sen ta ção;

– Nas Pre fe i tu ras: já se des li ga ram do PMDB, os Pre fe i tos

de João Pes soa e Cam pi na Gran de, Cí ce ro Lu ce na e Cás sio Cu -
nha Lima, res pec ti va men te, li de ran ças de sig ni fi ca ti va pre sen ça na 

his tó ria do PMDB e com vi tó ri as ex pres si vas nas suas ci da des — e
tam bém, o Pre fe i to de Gu a ra bi ra; sa ben do-se o quan to qual quer

go ver no exer ce de atra ção às mu ni ci pa li da des, pre su me-se: que
quan to mais pró xi mo das ele i ções de 2002, ma i o res ain da se rão as 

de fec ções de pre fe i tos de pe e me de bis tas;

– Nas Câ ma ras Mu ni ci pa is já per de mos e es ta mos per den -

do ve re a do res, a co me çar pela Ca pi tal, onde o PMDB per deu to dos 
os ve re a do res;

– Na re cen te Con ven ção Esta du al do PMDB da Pa ra í ba a

im pren sa lo cal des ta cou a fal ta de mo bi li za ção par ti dá ria;

– A Di re ção Par ti dá ria ele i ta em 20 de maio de 2001: já de -

ter mi nou a dis so lu ção de Di re tó ri os Mu ni ci pa is do PMDB.

Do Pedido de Dissolução:

O re que ri men to se em ba sa em in for ma ções ve ri fi ca das a

se guir sin te ti za das:

– O es fa ce la men to do PMDB pa ra i ba no;

– A per da con ti nu a da de li de ran ças im por tan tes e ex pres si -

vas, tan to fe de ra is quan to es ta du a is ou mu ni ci pa is que en gran de -
cem o PMDB;

– O ris co de no vas per das de com pa nhe i ros de ine gá vel va -
lor como, por exem plo, o Se na dor e Ex-governador Ro nal do Cu nha 

Lima e ou tras li de ran ças que o acom pa nha ri am;



– A com pro va da in ca pa ci da de da atu al Di re ção Esta du al de
con tor nar as di fi cul da des de con vi vên cia e com po si ção dos gru pos

de be li ge ran tes;

– As re du zi das pos si bi li da des ele i to ra is para um PMDB di vi -

di do, fra gi li za do e des ca rac te ri za do pe las au sên ci as de li de ran ças

tra di ci o na is e re co nhe ci das:

– A efe ti va pos si bi li da de de re tor no de li de ran ças par ti dá ri as 
con sa gra das pelo voto e pelo pas sa do de le al da de à ca u sa pe e me -
de bis ta, des de a luta pela re de mo cra ti za ção.

Acres cen to, como fato ve ri fi ca do, a in ter ven ção – sem ca u sa 

– em Di re tó ri os Mu ni ci pa is;

Acres cen to, ain da, por moto pró prio e con vic ção, a ten ta ti va

de tra zer para o PMDB, li de ran ças e per so na li da des, cu jas pre sen -
ças — pelo per fil ide o ló gi co con ser va dor — des ca rac te ri za ri am

nos sa le gen da, ma cu lan do a cre di bi li da de e o con ce i to ar du a men -
te cons tru í dos pelo aguer ri do PMDB pa ra i ba no.

Da Defesa da Direção Estadual

– De cla ra inép ta a ini ci al e im pró prio o pe di do de dis so lu ção;

– Re co nhe ce as per das de inú me ras li de ran ças;

– Afir ma que o Par ti do “con ti nua fir me”, “man ti da a uni da de

com pes so as com pro me ti das com os ide a is;”

– Afir ma o Par ti do “de pu ra do,” “tão so men te em pro ces so de

de pu ra ção par ti dá ria;”

– Des qua li fi ca o va lor po lí ti co e pes so al do De pu ta do Fe de -

ral, sig na tá rio da ini ci al;

– Des ta ca – no que con cor da mos – a li de ran ça e a ex pres si -

va vi tó ria do Go ver na dor José Ma ra nhão e do PMDB da Pa ra í ba

em 1998.

Da Jus ti fi ca ti va do Re la tor

– O PMDB pa ra i ba no nos úl ti mos anos vive in ten sa di fi cul -

da de de con vi vên cia de gru pos an ta gô ni cos, com re du ção sig ni fi -

ca ti va do seu con ce i to, dos seus qua dros e das pos si bi li da des ele i -

to ra is fu tu ras;

– A las ti má vel per da de va lo ro sos com pa nhe i ros por omis -

são, ina ção ou de sin te res se da di re ção par ti dá ria es ta du al que

nada ou pou co fez para cons tru ir a uni da de e con vi vên cia, tão ne -

ces sá ri as, quan to a de mo cra cia in ter na e a di ver gên cia res pe i to sa;

– A pa la vra de pu rar por duas ve zes re gis tra da na de fe sa do

Di re tó rio da Pa ra í ba, so ma da à de cla ra ção do Sr. Ro se velt Vita –
Che fe da Casa Ci vil do Go ver no Esta du al – em 25 de ju nho de

1999, a im pren sa – re fe rin do-se a in te gran tes do PMDB, “ad ver sá -

ri os vão ser ex pur ga dos” – re ve la ação de li be ra da e mé to dos im -

pró pri os e ina ce i tá ve is ao nos so Par ti do;

– Esse novo es for ço para re com por, unir, for ta le cer, re cu pe -
rar, bus car com pa nhe i ros que se re ti ra ram, en fim re cons tru ir o

PMDB da Pa ra í ba, não pode ser fe i to pela atu al di re ção, com pro va -
da men te, sem ap ti dão, sem von ta de e sem au to ri da de para essa

im por tan te mis são.

Do Voto – Pre li mi nar

O art. 61 no seu § 9º do Esta tu to con tem pla per fe i ta men te o

re que ri men to do De pu ta do Da mião Fe li ci a no que deu iní cio ao pre -

sen te pro ces so.

Art. 61 no seu § 9º  – “A dis so lu ção pode ser re que ri da por
qual quer fi li a do da cir cuns cri ção, Se na dor, De pu ta do Fe de ral,

Esta du al ou Mem bro do Di re tó rio Esta du al.”

Ven ci da, por tan to a pre li mi nar.

Do Voto – Mé ri to

Qu an to ao mé ri to, por re co nhe cer, pe las ra zões já ex pos tas,

a im pos si bi li da de do Di re tó rio Esta du al da Pa ra í ba de con du zir o

PMDB es ta du al im pe din do o seu for ta le ci men to, sua uni da de, seu

cres ci men to, sou, pelo aco lhi men to do re que ri do na ini ci al.

Com base no art. 61 § 1º  do Esta tu to: “Será tam bém de cre -
ta da a dis so lu ção do Di re tó rio cujo de sem pe nho ele i to ral não cor -

res pon der aos in te res ses do Par ti do ou, a cri té rio do ór gão hi e rár -
qui co ime di a ta men te su pe ri or for con si de ra do im pe di ti vo do pro -

gres so e do de sen vol vi men to par ti dá ri os,” pro po nho sus tar o en ca -
mi nha men to do re gis tro (art. 61 § 4º)  da Con ven ção Esta du al re a li -

za da dia 20 de maio e de sig nar Co mis são Pro vi só ria para o cum pri -
men to das ta re fas que lhe são pró pri as.

É o Pa re cer.

Bra sí lia, 25 de ju nho de 2001. – Cé zar Shir mer, De pu ta do
Fe de ral – 3º Vi ce-Presidente, Re la tor.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – A Pre si dên cia re gis tra a pre sen ça, nes te ple ná -
rio, do Pre fe i to de Cam pi na Gran de, Cás sio Cu nha
Lima; do Pre fe i to de João Pes soa, Cí ce ro Lu ce na; dos 
De pu ta dos Fe de ra is Wil son Bra ga, Do mi ci a no Ca -
bral, José Aní bal, de São Pa u lo, Ri car do Ri que, Car -
los Dun ga e Inal do Le i tão; e do De pu ta do Esta du al
Artur Cu nha Lima, os qua is sa ú da em nome da Mesa.

Peço à no bre Se na do ra Mar lu ce Pin to que as su -
ma a Pre si dên cia, ten do em vis ta que sou o pró xi mo
ora dor ins cri to.

O Sr. Anto nio Car los Va la da res, 2º Vi -
ce-Presidente, de i xa a ca de i ra da pre si dên -
cia, que é ocu pa da pela Sra. Mar lu ce Pin to,
Su plen te de Se cre tá rio.

A SRª PRESIDENTE (Mar lu ce Pin to) – Con ce -
do a pa la vra ao no bre Se na dor Anto nio Car los Va la -
da res.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE. Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do
ora dor.) – Srª Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, no
dia de on tem, o Bra sil – e por que não di zer o mun do
in te i ro – teve a opor tu ni da de de fa zer uma ho me na -



gem me re ci da ao gran de es cri tor bra si le i ro Jor ge
Ama do.

Tive o en se jo de, ao lado de mu i tos Co le gas
meus, fa lar, em bo ra de for ma re su mi da, so bre a vida
e a obra do gran de bra si le i ro Jor ge Ama do, cuja lem -
bran ça fi ca rá bem viva na nos sa me mó ria e nos nos -
sos co ra ções, de vi do à sua iden ti da de com o nos so
povo, ao seu en ga ja men to pela na ci o na li da de, por
nos sa cul tu ra, por que, aci ma de tudo, ele foi um es cri -
tor mu i to li ga do às ra í zes po pu la res.

Hoje, Srª Pre si den te, vol to à tri bu na, para, mais
uma vez, acen tu ar os tra ços mar can tes da que le que
foi o es cri tor mais ad mi ra do, mais lido e mais ho me -
na ge a do em todo o pla ne ta: Jor ge Ama do.

A mor te, na Ba hia, do es cri tor Jor ge Ama do pri -
va o Bra sil de uma das suas mais au tên ti cas vo zes,
en lu ta as le tras bra si le i ras, in ter rom pe, de al gum
modo, o con ta to com o mun do. O es cri tor e suas
obras pas sa ram a re pre sen tar, aos olhos e ou vi dos
do mun do, um re tra to sin ce ro do Bra sil, com suas fes -
tas, seus ti pos, sua cul tu ra, seu modo de vi ver.

A Fa mí lia Ama do tem ra í zes no meu que ri do
Esta do de Ser gi pe. Os Ama dos de G, como Gil ber to,
Ge no li no, Gil son, Gi le no e Gil dá sio Ama do, nas ce ram 
no meu Esta do, en tre Ita po ran ga e Estân cia. Os Ama -
dos de J, como Jor ge e Ja mes Ama do, nas ce ram na
Ba hia. Jor ge Ama do nas ceu em Pi ran ji, em 1912, e vi -
veu par te de sua exis tên cia no con ta to com Ilhéus,
com a re gião ca ca u e i ra do sul da Ba hia, onde to mou
por ins pi ra ção a vida de ho mens e mu lhe res de to dos
os ti pos, que fo ram trans for ma dos em per so na gens
de suas obras.

Aos 19 anos, pu bli cou País do Car na val, seu
pri me i ro li vro. Dois anos de po is, em 1933, pu bli cou
Ca cau, se guin do-se os cha ma dos ro man ces ur ba -
nos: Suor, 1934; Ju bi a bá, 1935; Mar Mor to, 1936;
Ca pi tães de Are ia, 1937. Sua obra ga nhou, ime di a -
ta men te, o apla u so da crí ti ca, a le i tu ra dos bra si le i ros
e o in te res se in ter na ci o nal, que o trans for mou no au -
tor bra si le i ro mais edi ta do fora do País, mais co nhe ci -
do, mais lido, mais ad mi ra do.

A obra de Jor ge Ama do foi con ti nu a da nos anos
se guin tes, com Se a ra Ver me lha, 1946; Ga bri e la
Cra vo e Ca ne la, 1958; Os ve lhos Ma ri nhe i ros,
1962; Os Pas to res da No i te, 1964; Dona Flor e
Seus Dois Mari dos, 1966; Ten da dos Mi la gres,
1968; Te re za Ba tis ta Can sa da de Gu er ra, 1972; Ti e -
ta do Agres te, 1977; To ca ia Gran de, 1984, e mu i tos
ou tros li vros, cal ca dos na vida da gen te bra si le i ra, prin -
ci pal men te ten do a Ba hia como ce ná rio ins pi ra dor.

A uni da de da obra de Jor ge Ama do está no
com pro mis so do es cri tor com os fa tos, as pes so as, as 
si tu a ções, emol du ra dos pela pa i sa gem ba i a na, ten do 
o mar da Ba hia como re al ce de todo o apa nha do de
ex pe riên ci as. O mar, a ci vi li za ção do ca cau, a pre sen -
ça tur ca e de ou tros po vos no Bra sil, a saga de pes ca -
do res, os con fli tos en tre os che fes do po der lo cal e os
gru pos su bal ter nos, ne gros e mes ti ços in tro du zi dos
na tra ma, e o doce sa bor da co mi da, o rit mo len to da
vida, en fim, uma co le ção am pla dos re tra tos do Bra sil.

O su ces so de Jor ge Ama do fora do Bra sil re pre -
sen ta, mais do que o re co nhe ci men to à qua li da de da
sua li te ra tu ra, uma li ção so bre o Bra sil e o povo bra si -
le i ro. Estão, por tan to, na obra de Jor ge Ama do, os tra -
ços da ba i a ni da de, que são, em cer to sen ti do, os tra -
ços mes mo da bra si li da de. E nin guém me lhor que ele
sou be fi xar, com as le tras e com o es ti lo de sua li te ra -
tu ra, como é o Bra sil, como é a Ba hia, como é o Nor -
des te bra si le i ro, como tem sido a aven tu ra hu ma na,
na luta dura e sa cri fi can te pela so bre vi vên cia, sem a
per da da es pe ran ça, da ale gria, da so li da ri e da de.

Du ran te al guns anos de sua vida Jor ge Ama do
en ve re dou pe los ca mi nhos po lí ti cos. Enga ja do, com -
ba teu o Esta do Novo, re fu gi ou-se no in te ri or da Ba hia, 
no meu ama da Esta do de Ser gi pe, vi veu fora do País,
in ter rom peu a edi ção dos seus ro man ces, como um
com ba ten te que as su miu os de sa fi os do seu tem po.
Des se pe río do po lí ti co nas ce ram as obras Ter ra do
Sem Fim, O Mun do da Paz, Sub ter râ ne os da Li ber -
da de e uma bi o gra fia so bre o lí der co mu nis ta Luis
Car los Pres tes, O Ca va le i ro da Espe ran ça.

A par ti ci pa ção po lí ti ca, que o le vou a Eu ro pa e a
Ásia, deu o re for ço ne ces sá rio para que a obra li te rá -
ria de Jor ge Ama do fos se aco lhi da, tra du zi da, lida,
pre mi a da, em pelo me nos qua ren ta pa í ses, o que sig -
ni fi ca uma di vul ga ção do Bra sil e da cul tu ra bra si le i ra,
a mais ex ten sa, que abriu ca mi nho a que ou tros au to -
res, como Gil ber to Frey re, tam bém fos sem apre ci a -
dos pela le i tu ra e pela crí ti ca in ter na ci o na is.

Jor ge Ama do foi De pu ta do Fe de ral Cons ti tu in te
em 1946, pelo Par ti do Co mu nis ta Bra si le i ro, ele i to
pelo Esta do de São Pa u lo. Atu ou, ao lado de Gil ber to
Frey re, ele i to pela es quer da de mo crá ti ca de Per nam -
bu co, na de fe sa da nor ma li da de ju rí di ca e cons ti tu ci o -
nal do País, mas teve seu man da to cas sa do quan do o 
Go ver no do Ma re chal Eu ri co Gas par Du tra co lo cou o
PCB na ile ga li da de. A cur ta ex pe riên cia par la men tar
ser viu de re for ço à sua car re i ra de es cri tor, re to man -
do sua obra e au men tan do o su ces so en tre os le i to -
res, em todo o mun do.



Ho me na ge a do com as mais di ver sas hon ra ri as
e prê mi os em vá ri os pa í ses, Jor ge Ama do con tu do
não de i xa va a Ba hia, não tro ca va os seus per so na -
gens, não se afas ta va da te má ti ca rica que abra çou,
ain da mu i to jo vem, para cons tru ir seu pa tri mô nio de
ro man cis ta. A co e rên cia é, as sim, um tra ço ca rac te -
rís ti co que per cor re toda a obra de Jor ge Ama do, e o
faz por ta-voz de to das as pa la vras e ges tos do povo
ba i a no e bra si le i ro.

Ao com pa re cer ao ve ló rio, na úl ti ma ho me na -
gem de on tem, em Sal va dor, a mul ti dão de ami gos e
de ad mi ra do res pa re cia ser uma le gião de per so na -
gens que sal ta ram das pá gi nas dos li vros, da vi a gem
lú di ca e to ma ram cor po e alma, emo ção e sen ti men -
to, di an te do es cri tor mor to. Em mu i tos pa í ses os jor -
na is es pa lha ram a no tí cia da mor te e um mes mo tris -
te la men to se for mou, re gis tran do o pres tí gio que go -
za va, em vida, Jor ge Ama do, e que por cer to con ti nu -
a rá go zan do, como um jus to voto de apla u so, de ad -
mi ra ção e de re co nhe ci men to pela sua obra.

Nos tem pos di fí ce is do Esta do Novo, Jor ge
Ama do re fu gi ou-se em Estân cia, ci da de do meu Esta -
do de Ser gi pe, ber ço da fa mí lia Ama do, onde en con -
tra va a paz, a ale gria, o com pa nhe i ris mo de ve lhos
ami gos. Jor ge Ama do tor nou-se um es tan ci a no pelo
co ra ção, um ser gi pa no pela ami za de per ma nen te
com a ter ra do seu pai, dos seus tios, dos seus pri -
mos. A Ser gi pe vol ta va sem pre que o tem po per mi tia.
Co mia ca ran gue jos na Pra ia de Ata la ia, con ver sa va
com os ami gos, in cen ti va va os mais no vos, acom pa -
nha va com in te res se a vida cul tu ral ser gi pa na.

Em Estân cia, fez com João Nas ci men to, li vre i ro
da Pa pe la ria Mo de lo, uma par ce ria. To dos os dias,
du ran te aque le exí lio es tan ci a no, Jor ge Ama do e João
Nas ci men to mo bi li za vam a ci da de, es cre vi am tex tos
que mo ças e ra pa zes re pre sen ta vam re pe ti da men te,
como a ma tar o tem po com aque la ex pe riên cia ar tís ti -
ca, como um au tor àque la épo ca já acre di ta do.

Ser gi pe tem, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do -
res, to dos os mo ti vos para par ti lhar com a Ba hia a dor
e o so fri men to que a mor te do es cri tor Jor ge Ama do
pro vo ca. Ser gi pe guar da ín te gra a ima gem ri so nha,
sem pre bem-humorada, do es cri tor, como guar da os
te mas dos seus li vros, as pa i sa gens, mu i tas ve zes
ser gi pa nas, onde flu em as nar ra ti vas. 

Em vida, Jor ge Ama do re ce beu de Ser gi pe mu i -
tas ho me na gens, como pro va do afe to e do ca ri nho
do povo ser gi pa no ao múl ti plo au tor, in clu si ve o tí tu lo
de Ci da dão Ser gi pa no. Em Ser gi pe, Jor ge Ama do ca -
mi nha va como um con ter râ neo pela ruas de Ara ca ju,
de São Cris tó vão e de Estân cia, onde re ce beu sem -

pre, de to dos nós, os mais jus tos e me re ci dos apla u -
sos pela sua obra e pelo exem plo de sua vida.

Nes te mo men to de luto, apre sen to em nome do
Esta do de Ser gi pe e do povo ser gi pa no, que hon ro sa -
men te re pre sen to nes ta Casa, os mais sin ce ros pê sa -
mes a sua mu lher, Zé lia Gat tai, com pa nhe i ra per ma -
nen te, mu lher e ami ga, mãe e tam bém es cri to ra, com -
ple tan do a bi o gra fia tão ilus tre do ma ri do ama do, aos
fi lhos, aos ba i a nos e a to dos os bra si le i ros que per de -
ram a voz na cir cuns tân cia da mor te do seu ma i or e
me lhor in tér pre te. 

Que o Bra sil, sur pre en den te como o é, faça de
Jor ge Ama do um mo de lo e de sua obra um ro te i ro cul -
tu ral, para con ti nu ar a mos trar ao mun do afo ra sua
be le za, sua ale gria, sua his tó ria de mu i tas lu tas.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.

Du ran te o dis cur so do Sr. Anto nio Car -
los Va la da res, a Sra. Mar lu ce Pin to, Su plen -
te de Se cre tá rio, de i xa a ca de i ra da pre si -
dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. Edi son Lo -
bão, Pre si den te em exer cí cio.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Mesa
pror ro ga a Hora do Expe di en te por 15 mi nu tos para
que os Srs. Se na do res ins cri tos pos sam fa zer suas
bre ves co mu ni ca ções.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ge ral do Cân di -
do. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ca sil do Mal da -
ner. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ma gui to Vi le la,
por cin co mi nu tos.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) – Sr.
Pre si den te, di an te da au sên cia dos dois Se na do res,
so li ci to a V. Exª a mi nha ins cri ção para uma co mu ni -
ca ção ina diá vel. 

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. Para
uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, as so mo à tri -
bu na para fa zer uma co mu ni ca ção ina diá vel em vir tu -
de da pres são mu i to gran de exis ten te hoje em to dos
os Esta dos bra si le i ros com re la ção à re for ma tri bu tá -
ria. Cre io que o Se na do da Re pú bli ca e o Con gres so
Na ci o nal pre ci sam en vi dar to dos os es for ços no sen ti -
do da re a li za ção ur gen te da re for ma tri bu tá ria.

Faço esse ape lo, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se -
na do res, por que o meu Esta do de Go iás tem tido pro -
ble mas com o Dis tri to Fe de ral, com Mi nas Ge ra is e,
in clu si ve, com São Pa u lo. 

Sur pre en den te men te, o Se cre tá rio da Indús tria
e Co mér cio de Go iás, a man do na tu ral men te do Sr.



Go ver na dor, de po is de uma vi si ta do Pre si den te do
PSDB a Go iás, está cul pan do os Se na do res de Go iás 
pela guer ra fis cal tra va da hoje en tre os Esta dos.

Já tive opor tu ni da de de di zer que o que fal ta em
Go iás é au to ri da de po lí ti ca, é go ver no. Infe liz men te, o 
nos so Esta do já se atri tou com Mato Gros so do Sul,
go ver na do pelo Zeca do PT; com o Dis tri to Fe de ral,
go ver na do por Jo a quim Ro riz; está se atri tan do com
Mi nas Ge ra is, go ver na do por Ita mar Fran co; já se atri -
tou com São Pa u lo, go ver na do por Ge ral do Alckmin.
E Go iás sem pre leva a pior. 

Pa re ce-me que o Go ver na dor e seus Se cre tá ri -
os, os Se cre tá ri os da Fa zen da e o da Indús tria e Co -
mér cio, não es tão ten do com pe tên cia para di a lo gar
com os de ma is Esta dos da Fe de ra ção. Ago ra mes mo
es tão atri bu in do toda a cul pa aos Se na do res do
PMDB. Trans fe rem a sua res pon sa bi li da de para nós,
Se na do res do PMDB, como se fôs se mos os cul pa dos 
pela in com pe tên cia do Go ver na dor de Go iás e pela
fal ta de au to ri da de do Go ver no go i a no. 

Os Se na do res Ma u ro Mi ran da e Iris Re zen de,
en fim, toda a Ban ca da fe de ral de Go iás não fal tou,
em mo men to al gum, com o Go ver no de Go iás, com o
Esta do de Go iás e com o povo go i a no. Apro va mos
tudo aqui lo que era do in te res se do nos so Esta do e do 
nos so povo e va mos con ti nu ar apro van do. 

To dos de fen de mos Go iás e os go i a nos. Infe liz -
men te, o Go ver na dor não tem tido sen si bi li da de para
per ce ber a união de to dos os go i a nos em fa vor do
Esta do de Go iás e, por tan to, quer trans fe rir a res pon -
sa bi li da de do pro ble ma con cer nen te às ques tões fis -
ca is para os Se na do res. 

É ló gi co que Go iás não é di fe ren te dos de ma is
Esta dos; Go iás tem a sua po lí ti ca, tem um pro gra ma
de in cen ti vo fis cal, que foi in clu si ve ini ci a do por Iris
Re zen de, um pro gra ma que se cha ma va Fo men tar –
atu al men te tem ou tro nome. Mas to dos os Esta dos,
na tu ral men te, bus cam em pre sas e in dús tri as para
for ta le cê-los, e Go iás não é di fe ren te. 

Por tan to, eu gos ta ria que o Go ver na dor de Go -
iás ti ves se mais tato e mais ha bi li da de para tra tar com 
Zeca do PT, com Jo a quim Ro riz, com Ge ral do
Alckmin e com Ita mar Fran co para re sol ver os pro ble -
mas do Esta do sem trans fe rir res pon sa bi li da des para
os Se na do res. Aliás, to dos os Se na do res têm lu ta do
pela re for ma tri bu tá ria. Qu e re mos que se faça essa
re for ma para se evi tar o cho que fis cal que hoje exis te
en tre os Esta dos, a cha ma da guer ra fis cal.

Por tan to, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
esse é o re gis tro que eu que ria fa zer.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Se na dor
Ro ber to Re quião, V. Exª dis põe de cin co mi nu tos para 
fa zer uma co mu ni ca ção ina diá vel.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR. Para
uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, duas boas
no tí ci as tra go ao Ple ná rio do Se na do. A pri me i ra de -
las é que pre ten do dar ao Se na do da Re pú bli ca a
opor tu ni da de de cor ri gir mais um dos er ros ter rí ve is
do Pre si den te da Re pú bli ca. 

O Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so con -
de co rou Fu ji mo ri com a Ordem do Cru ze i ro do Sul e
in ter me di ou o asi lo po lí ti co do fa cí no ra Mon te si nos,
es ti pen di a do pela CIA, que lhe dava US$5 mi lhões ao 
ano sob o pre tex to de com ba ter o trá fi co. O Pre si den -
te Fer nan do Hen ri que Car do so foi o pri me i ro, den tre
to dos do Pla ne ta, a re co nhe cer a ele i ção fra u du len ta
de Fu ji mo ri, que aca bou de sa guan do na sua de po si -
ção e fuga para o Ja pão. 

Estou pro pon do a este Ple ná rio um pro je to que
anu la a con ces são da Ordem do Cru ze i ro do Sul, for -
çan do a sua de vo lu ção e lim pan do do rol dos ho me -
na ge a dos o ter rí vel nome do ex-Presidente do Peru. 

É uma boa no tí cia, não te nho a me nor dú vi da, e
es pe ro con tar com o apo io unâ ni me dos Srs. Se na do -
res.

A se gun da no tí cia é que, de po is de ter mos sus -
ta do a tra mi ta ção do pro je to de mi nha au to ria que de -
ter mi na va a im pres são do voto numa im pres so ra la -
cra da e au to ma ti ca men te co lo ca do numa urna ab so -
lu ta men te in de vas sá vel, para que ele fos se me lhor
dis cu ti do, es ta mos che gan do a um acor do com a co -
la bo ra ção e al gu mas idéi as in te li gen tes e opor tu nas
dos Mi nis tros do Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral. Na pró xi -
ma se ma na, a Co mis são do Voto Ele trô ni co, que é
com pos ta pelo Se na dor Ro meu Tuma, pelo Se na dor
José Edu ar do Du tra, pelo Se na dor Bel lo Par ga e por
mim, terá uma re u nião com o Pre si den te do TSE,
quar ta-feira, às 14h, na com pa nhia dos mem bros de
co mis sões se me lhan tes que fo ram or ga ni za das na
Câ ma ra Fe de ral.

Va mos ajus tar os úl ti mos de ta lhes e, sem a me -
nor som bra de dú vi da, pos so di zer ao Se na do Fe de ral 
e ao Bra sil que as pró xi mas ele i ções se rão mais se -
gu ras e, mais do que isso, se rão ele i ções que po de -
rão ser au di ta das pelo ci da dão co mum. Se rão dis pen -
sa dos os téc ni cos ex tra or di na ri a men te bem for ma -
dos, pois a au di ta gem será aces sí vel ao ele i tor, que
terá a cer te za de que o voto di gi ta do no com pu ta dor
teve o des ti no por ele de se ja do, por que o ci da dão po -
de rá con fe rir o voto im pres so an tes de aper tar a te cla



“con fir ma”, que lan ça rá o voto na urna in de vas sá vel,
in de vas sá ve is que são a urna e a im pres so ra. 

São no tí ci as que acre di to in te res san tes. 
Nes te bre ve es pa ço de cin co mi nu tos, acres -

cen to uma opi nião: nós, do Se na do da Re pú bli ca, es -
ta mos vi ven do um mo men to de cri se, de ten são e de
des gas te com es sas acu sa ções fe i tas ao Pre si den te
da Casa. Eu su ge ri ria um con se lho dado por Carl Von
Cla u se witz, no seu li vro Da Gu er ra. Essa cri se, se
pro lon ga da, con ta mi na e ado e ce o or ga nis mo ins ti tu -
ci o nal, que é o Con gres so, e pre ju di ca pro fun da men -
te o pro ces so de mo crá ti co no Bra sil. A mi nha su ges -
tão é de que essa cri se seja pre ci pi ta da e re sol vi da no 
âm bi to da Casa, por que na es fe ra do Ju di ciá rio, com
a sua len ti dão es tru tu ral do con tra di tó rio am plo, dos
re cur sos que pos ter gam de ci sões, es ta re mos so fren -
do o des gas te por um pe río do ex tra or di na ri a men te
lon go e des ne ces sá rio. 

Que as Co mis sões as su mam a sua res pon sa bi -
li da de, que a apu ra ção seja fe i ta com a ve lo ci da de
ne ces sá ria e que a de ci são fi nal do Se na do po nha fim 
a essa cri se ins ti tu ci o nal an tes que a me tás ta se des -
se pro ces so des mo ra li ze a Casa e o Con gres so. 

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Se na dor

Ca sil do Mal da ner, con ce do a pa la vra a V. Exª como úl ti -
mo ora dor ins cri to para uma co mu ni ca ção ina diá vel.

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC.
Para uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a
Agên cia Na ci o nal de Ener gia aca ba de aten der a uma 
re i vin di ca ção do Go ver no ca ta ri nen se para que pos -
sa re pas sar aos con su mi do res um au men to de
20,78% no cus to da ener gia. 

Tra go esta pon de ra ção nes ta tar de, Sr. Pre si -
den te, pois es tou re ce ben do di ver sas ma ni fes ta ções
não só dos con su mi do res de San ta Ca ta ri na, mas
prin ci pal men te do se tor pro du ti vo. A ele va ção de
20,78% no va lor da ener gia nes te mo men to – e, por
cer to, isso deve es tar ocor ren do em ou tras Uni da des
da Fe de ra ção – vai afe tar enor me men te o se tor pro -
du ti vo e os con su mi do res, pelo me nos no meu Esta do 
de San ta Ca ta ri na. 

Hou ve o ape lo – e os ca ta ri nen ses, como os de -
ma is bra si le i ros, aten de ram ao Go ver no – para que
se eco no mi zas se ener gia. Hou ve uma pou pan ça no
meu Esta do em tor no de 20%. Di an te des sa eco no -
mia no con su mo de ener gia, o Go ver no do meu Esta -
do, não sa tis fe i to com a ar re ca da ção, re sol veu trans -
fe rir aos ca ta ri nen ses um au men to de 20,78% no cus -
to da ener gia, de uma vez só.

Ve jam só o pa ra do xo: o Go ver no do Esta do está
ofe re cen do uma re po si ção sa la ri al, de 1999 até ago -
ra, de 17,8%, par ce la da men te, e trans fe rin do 20,78%
a to dos os con su mi do res – não só aos ser vi do res,
pro fes so res e apo sen ta dos –, à vis ta. Essa é a re cla -
ma ção que fa ze mos. Se hou ves se par ce la men to, a
fim de que, gra du al men te, o po der aqui si ti vo, que está 
su cum bi do, fos se res ga ta do e, de po is, se cum pris -
sem com ou tras obri ga ções, ain da ha ve ria o con tra -
pe so, mas não é o que ocor re no meu Esta do. Essa
trans fe rên cia é à vis ta e se al guém não pa gar a ener -
gia, com cer te za ela lhe será cor ta da no fi nal do mês.

É as sim que acon te ce, quer di zer, quan do deve,
paga a pra zo e quan do vai co brar, tem que ser à vis ta.
Então, essa é uma po si ção que não é en ten di da pela
so ci e da de, que se re vol ta.

Por isso, tra go nes ta tar de, Sr. Pre si den te e no -
bres co le gas, o pro tes to e a ma ni fes ta ção con trá ria dos
ca ta ri nen ses em re la ção a isso. Hou ve um ape lo no
sen ti do de se re du zir o con su mo de ener gia em 20%.
Ele foi aten di do e caiu a ar re ca da ção. Ago ra, o Go ver no
trans fe re 20,78% de au men to de uma vez só, en quan to
o re pas se aos ser vi do res é gra du al, de pou co mais de
1% ao mês. Não se pode en ten der isso. 

São es sas as pon de ra ções que gos ta ria de fa -
zer nes te ins tan te, Sr. Pre si den te e no bres co le gas.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – So bre a
mesa, re que ri men tos que se rão li dos pelo Sr. 1º Se -
cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

São li dos os se guin tes: 

REQUERIMENTO Nº 421, DE 2001

Com base no que dis põe o § 2º, do art. 50 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, re gu la men ta do pelo art. 216 do
Re gi men to Inter no e pelo Ato da Mesa nº 1, de 2001,
do Se na do Fe de ral, re que i ro se jam so li ci ta das ao

Mi nis tro de Esta do da Fa zen da as se guin tes in -
for ma ções, re la ti vas às ati vi da des da Ca i xa Eco nô mi -
ca Fe de ral:

1. Qual é e quan do foi edi ta do o di plo ma le gal
que im pe de que a Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral fi nan cie
a com pra de imó vel ur ba no para quem já é pro pri e tá -
rio de ou tro imó vel?

2. a) Ante ri or men te à edi ção do di plo ma le gal de 
que tra ta a ques tão 1, as re gras do Sis te ma Fi nan ce i -
ro da Ha bi ta ção per mi ti am o fi nan ci a men to; por agen -
te fi nan ce i ro da Admi nis tra ção Pú bli ca, para a aqui si -
ção de imó vel ur ba no a quem já fos se pro pri e tá rio de
ou tro imó vel, des de que este não hou ves se sido com -
pra do com fi nan ci a men to de agen te do Sis te ma Fi -
nan ce i ro da Ha bi ta ção? b) Se afir ma ti va a res pos ta,



in for mar os di plo mas le ga is que em ba sa vam essa
per mis são?

3. Con si de ran do a pos si bi li da de de res pos ta
afir ma ti va à ques tão 2, in for mar quan tos são os con -
tra tos ain da vi gen tes em que a Ca i xa Eco nô mi ca Fe -
de ral fi nan ci ou a aqui si ção de imó vel ur ba no para
quem já fos se pro pri e tá rio de ou tro imó vel ad qui ri do
sem fi nan ci a men to de agen te do Sis te ma Fi nan ce i ro
da Ha bi ta ção?

4. a) Ain da con si de ran do a hi pó te se de res pos ta 
afir ma ti va à ques tão 2, in for mar qua is são as re gras
apli cá ve is a es ses con tra tos para a li qui da ção an te ci -
pa da da dí vi da? b) A es ses con tra tos, por exem plo,
apli cam-se as re gras re fe ren tes ao Fun do de Com -
pen sa ção de Va ri a ções Sa la ri a is — FCVS? c) Há di -
fe ren ças en tre a li qui da ção an te ci pa da da dí vi da nos
con tra tos de que tra ta a ques tão 2 des te Re que ri men -
to e aque les efe tu a dos com base na le gis la ção atu al,
que im pe de o fi nan ci a men to para quem já for pro pri e -
tá rio de imó vel? d) Qu a is são elas?

5. a) Na dé ca da de 1980, qua is eram as re gras
vi gen tes: o pro pri e tá rio de um imó vel (não fi nan ci a do
pelo Sis te ma Fi nan ce i ro da Ha bi ta ção) po de ria ob ter
fi nan ci a men to de agen te fi nan ce i ro para a aqui si ção
de ou tro imó vel? b) Mes mo con si de ran do que hou -
ves se o im pe di men to le gal, em 1980, se o agen te fi -
nan ce i ro fi nan ci ou a aqui si ção de ou tro imó vel ur ba -
no, co ber to pelo Fun do de Com pen sa ção de Va ri a -
ções Sa la ri a is, ao fi nal do con tra to e do pa ga men to
das pres ta ções, o re fe ri do Fun do qui ta o imó vel?

Jus ti fi ca ção

O ob je ti vo des te re que ri men to é o de es cla re cer
a real si tu a ção dos con tra tos re a li za dos pela Ca i xa
Eco nô mi ca Fe de ral – CEF des ti na dos ao fi nan ci a -
men to de imó ve is ur ba nos por quem já era pro pri e tá -
rio de imó vel não fi nan ci a do pelo Sis te ma Fi nan ce i ro
da Ha bi ta ção.

Cer ta men te, tais con tra tos cons ti tu em-se, hoje,
em re sí duo das ope ra ções da CEF, uma vez que, há
mu i to, os de ten to res de imó vel não po dem mais ob ter
fi nan ci a men to para a com pra de ou tro imó vel.

Além dis so, como es ses con tra tos en con -
tram-se en tre o gru po dos mais an ti gos, é ma i or a pro -
ba bi li da de de que es sas pes so as fi nan ci a das pela
CEF pre ten dam na li qui dar an te ci pa da men te as dí vi -
das, ra zão pela qual

for mu la mos as ques tões 4 e 5.
Sala das Ses sões, 8 de agos to de  2001. – Car -

los Be zer ra.

(À Mesa, para de ci são.) 

REQUERIMENTO Nº 422, DE 2001

So li ci ta in for ma ções ao Sr. Mi nis tro
da Agri cul tu ra, Mar cus Vi ní ci us Pra ti ni de 
Mo ra es so bre pa re cer ju rí di co do de par -
ta men to ju rí di co des se Mi nis té rio so bre o 
cum pri men to de exi gên ci as para a li be ra -
ção do plan tio co mer ci al de OGMS
(trans gê ni cos).

Se nhor Pre si den te,
Com fun da men to no art. 50, § 2º, da Cons ti tu i -

ção Fe de ral e nos art. 215, in ci so I, alí nea a e art. 216,
do Re gi men to Inter no, so li ci to a V. Exª seja en ca mi -
nha do ao se nhor Mi nis tro de Esta do da Agri cul tu ra e
Abas te ci men to, pe di do de in for ma ções so bre pa re cer 
ju rí di co des se Mi nis té rio re la ci o na do à li be ra ção do
plan tio de es pé ci es ge ne ti ca men te mo di fi ca das
(trans gê ni cos).

De acor do com no tí ci as ve i cu la das pela im pren -
sa na ci o nal, o de par ta men to ju rí di co do Mi nis té rio da
Agri cul tu ra e Abas te ci men to ela bo rou e en ca mi nhou
à Advo ca cia Ge ral da União um pa re cer téc ni co afir -
man do que a pu bli ca ção da Me di da Pro vi só ria nº
2.137, de 28-12-2000 (cri an do a Co mis são Téc ni ca
de Bi os se gu ran ça — CTNBio) e do De cre to nº 3.871,
de 18-7-01 (de ter mi nan do a ro tu la gem dos pro du tos
que con te nham tra ços de mu dan ças ge né ti cas), to -
das as exi gên ci as do juiz Antô nio Pru den te, da 6ª
Vara Fe de ral de Bra sí lia. Tal de ter mi na ção ju di ci al
sus pen deu o plan tio co mer ci al de OGMs e exi giu o
es tu do pré vio de im pac to am bi en tal para a li be ra ção
de trans gê ni cos.

Como es tão tra mi tan do nes ta Casa vá ri os pro -
je tos de lei que dis põem so bre esse as sun to, so li ci to
seja en ca mi nha do ao Se nhor Mi nis tro Mar cus Vi ní ci -
us Pra ti ni de Mo ra es pe di do de có pia do re fe ri do pa re -
cer ju rí di co.

Sala das Ses sões, 8 de agos to de 2001. – He lo -
í sa He le na.

(À Mesa, para de ci são.)

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Os re -
que ri men tos li dos se rão des pa cha dos à Mesa para
de ci são, nos ter mos do in ci so III, do art. 216, do Re gi -
men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre si -
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que o Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 212, de 2001 (nº 1.090/2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o en vio à Re pú bli -
ca Argen ti na de con tin gen te mi li tar do Exér ci to Bra si -
le i ro, com pos to de qua ren ta e dois mi li ta res, para par -
ti ci par de um exer cí cio de ades tra men to em ope ra -



ções de paz, no pe río do de 14 de agos to a 13 de se -
tem bro de 2001, na que le país, cujo pa re cer foi lido
an te ri or, cons ta rá da pa u ta da Ordem do Dia da ses -
são de li be ra ti va or di ná ria de ama nhã, em re gi me de
ur gên cia, nos ter mos do art. 172, II, “c”, com bi na do
com o art. 353, pa rá gra fo úni co, do Re gi men to Inter -
no.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre si -
dên cia re ce beu do Ban co Cen tral do Bra sil, nos ter -
mos da Re so lu ção nº 78, de 1998, do Se na do Fe de -
ral, o Ofí cio nº S/34, de 2001 (nº 2.007/2001, na ori -
gem), de 7 do cor ren te, en ca mi nhan do ma ni fes ta ção
da que le Órgão acer ca da so li ci ta ção do Esta do de
Per nam bu co para que pos sa con tra tar ope ra ção de
cré di to jun to ao Ban co do Nor des te do Bra sil S. A.,
com re cur sos de re pas se do Ban co Inte ra me ri ca no
de De sen vol vi men to – BID, no va lor de cin co mi lhões,
cen to e vin te e três mil, du zen tos e tre ze dó la res dos
Esta dos Uni dos e vin te e oito cen ta vos, equi va len te a
doze mi lhões, no ven ta mil, se te cen tos e oi ten ta e três
re a is e trin ta e qua tro cen ta vos, à taxa de câm bio de
31 de maio de 2001, cu jos re cur sos se rão des ti na dos
ao Pro je to de De sen vol vi men to do Tu ris mo do Nor -
des te – PRODETUR/NE.

A ma té ria vai à Co mis são de Assun tos Eco nô -
mi cos.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre si -
dên cia re ce beu, do Tri bu nal de Con tas da União, o
Avi so nº 3.594, de 2001, de 11 de ju lho úl ti mo, en ca -
mi nhan do có pia da De ci são nº 438/2001-TCU (Ple ná -
rio), bem como dos res pec ti vos Re la tó rio e Voto que a 
fun da men tam, re fe ren te ao le van ta men to de au di to ria 
re a li za do nas obras do Pro je to Ta bu le i ros Li to râ ne os
de Par na í ba, no Esta do do Pi a uí (TC 926.911/98-8).

O ex pe di en te, ane xa do ao pro ces sa do do Avi -
so nº 194, de 2000, vai à Co mis são de Fis ca li za ção
e Con tro le.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – So bre
a mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 1º Se -
cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 423, DE 2001

Nos ter mos do art. 281 do Re gi men to Inter no,
re que i ro dis pen sa de in ters tí cio e pré via dis tri bu i ção
de avul sos, para in clu são em Ordem do Dia, do re gi -
men to nº 53, de 2001.

Sala das Ses sões, 8 de agos to de 2001. – José
Edu ar do Du tra

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Em vo ta -
ção o re que ri men to. (Pa u sa.)

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar
a ma té ria.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra a V. Exª.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE. Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, apro ve i to a opor tu ni da de para
en ca mi nhar a ma té ria e fa zer uma ou tra so li ci ta ção. 

O re que ri men to que é ob je to des se que está na
mesa foi apro va do, hoje, na Co mis são de Cons ti tu i -
ção, Jus ti ça e Ci da da nia. Hou ve um acor do de Lí de -
res na Co mis são – in clu si ve res pal dan do o acor do fe i -
to em uma re u nião de Lí de res que acon te ceu no fi nal
do mês de ju nho – no sen ti do de que a ma té ria pu des -
se ser in clu í da na pa u ta da Ordem do Dia da ses são
de hoje. 

Então, voto a fa vor da dis pen sa de in ters tí cio e
so li ci to a V. Exª que, em ha ven do con cor dân cia do
Ple ná rio, in clua a ma té ria na Ordem do Dia de hoje,
ain da.

Mu i to obri ga do.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.

Pre si den te, peço a V. Exª que ex pli ci te me lhor a ma té -
ria. 

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Tra ta-se
de um re que ri men to do Se na dor José Edu ar do Du tra, 
que pede a dis pen sa de in ters tí cio para vo tar ain da
hoje o pro je to a que se re fe re – o Re que ri men to nº 53
vo ta do na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da -
da nia.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. Para
en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, este re que ri men to, o qual re qui si ta os Re -
la tó ri os do Ban pa rá foi apro va do hoje, como con se -
qüên cia de um acor do re a li za do ain da no de cor rer do
se mes tre pas sa do, em uma re u nião do Co lé gio de Lí -
de res, pre si di da por V. Exª. 

Sr. Pre si den te, gos ta ría mos de in vo car o tes te -
mu nho de V. Exª no sen ti do de que hon ra mos, um a
um, to dos os com pro mis sos as su mi dos. Tudo o que
for pre ci so para que es ses fa tos se es cla re çam de fi ni -
ti va e ir re ver si vel men te o PMDB fará. Mais uma vez
es ta mos ma te ri a li zan do um com pro mis so, co la bo ran -
do tam bém ir re ver si vel men te com o es cla re ci men to
que se quer, de modo a não de i xar dú vi da ne nhu ma,
ab so lu ta men te. 

V. Exª, como Pre si den te do Se na do Fe de ral e
tam bém da re u nião do Con se lho de Lí de res, está



acom pa nhan do, pas so a pas so, tudo o que está acon -
te cen do com re la ção a esta in ves ti ga ção. É isso que o 
PMDB quer. É isso que o Se na dor quer. É isso que o
Se na do Fe de ral e o Bra sil es pe ra de to dos nós. 

Por tan to, nada te nho a opor. Con cor do, de pron -
to, com a re ti ra da do in ters tí cio.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Antes de 

co lo car o re que ri men to em vo ta ção, que ro con fir mar
o que aca bam de afir mar os Srs. Lí de res José Edu ar -
do Du tra e Re nan Ca lhe i ros. O Se na dor Re nan Ca -
lhe i ros foi en fá ti co na Re u nião de Lí de res, so li ci ta da
por mim no dia 24 de ju lho pas sa do, no sen ti do de que 
esta Casa deve pro ce der com ex tre ma se re ni da de no
sen ti do de es cla re cer to dos os fa tos que en vol vem o
Re la tó rio a que diz res pe i to o Re que ri men to nº 53.

Em vo ta ção o Re que ri men to n.º 423, de 2001.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Pas -

sa-se à ime di a ta apre ci a ção do Re que ri men to nº 53,
de 2001, de au to ria do Se na dor José Edu ar do Du tra,
so li ci tan do que o Mi nis tro de Esta do da Fa zen da de -
ter mi ne ao Pre si den te do Ban co Cen tral do Bra sil o
en vio, ao Se na do Fe de ral, de to dos os Re la tó ri os de
Au di to ria, Inspe ção e/ou Fis ca li za ção do Ban co Cen -
tral re la ti vos às ir re gu la ri da des ha vi das no Ban pa rá
du ran te o pe río do de 1984 a 1987, ten do Pa re cer fa -
vo rá vel (sob o nº 728/2001), da Co mis são de Cons ti -
tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia. Re la tor: Se na dor Bel lo
Par ga.

Có pi as do re fe ri do pa re cer do re que ri men to, em 
avul so, en con tram-se à dis po si ção das Srªs e Srs. Se -
na do res nas res pec ti vas Ban ca das.

Em vo ta ção o re que ri men to, em tur no úni co.
As Srªs. e os Srs. Se na do res que o apro vam

que ri am per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do o re que ri men to, a Pre si dên cia fará

cum prir a de li be ra ção do Ple ná rio.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – So bre
a mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 1º Se -
cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 424 , DE 2001

Nos ter mos do art. 372 com bi na do com o art.
281 do Re gi men to Inter no, re que i ro dis pen sa de in -
ters tí cio e pré via dis tri bu i ção de avul sos do Pa re cer nº 
729 , de 2001, da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e 

Ci da da nia, so bre a Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i -
ção nº 1-B, de 1995 (nº 472/97, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que al te ra dis po si ti vos dos arts. 48, 57, 61, 62,
64, 66, 84, 88 e 246 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e dá ou -
tras pro vi dên ci as, a fim de que ma té ria cons te da or -
dem do dia de ama nhã, para a pri me i ra ses são de dis -
cus são, em pri me i ro tur no.

Sala das Ses sões, 8 de agos to de 2001. –
Osmar Dias.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Em vo -
ta ção o re que ri men to.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que ri am per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.

Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre -
si dên cia, em não ha ven do ob je ção do Ple ná rio,
trans for ma rá as ses sões das pró xi mas sex ta-feira e
se gun da-feira em de li be ra ti vas, com Ordem do Dia
ex clu si va, com a Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i -
ção das Me di das Pro vi só ri as. Com isto, pre ten de a
Pre si dên cia, com a con cor dân cia das Li de ran ças do 
Ple ná rio, es ta be le cer um rito es pe ci al para a vo ta -
ção da emen da cons ti tu ci o nal que li mi ta a ca pa ci da -
de do Pre si den te da Re pú bli ca em edi tar me di das
pro vi só ri as. (Pa u sa.)

Não ha ven do ob je ção, as sim será cum pri da.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – So bre
a mesa, ofí ci os que se rão li dos pelo Sr. 1º Se cre tá -
rio, Se na dor Car los Wil son.

São li dos os se guin tes:

Ofí cio nº 1012-L-PFL/2001

Bra sí lia, 4 de agos to de 2001

Se nhor Pre si den te,

Nos ter mos re gi men ta is, in di co a Vos sa Exce -
lên cia os no mes dos De pu ta dos do Par ti do da Fren -
te Li be ral que fa rão par te da Co mis são Mis ta des ti -
na da a emi tir pa re cer à Me di da Pro vi só ria nº
2.172-31, de 26 de ju lho de 2001, que ”Esta be le ce a 
nu li da de das dis po si ções con tra tu a is que men ci o na
e in ver te, nas hi pó te ses que pre vê, o ônus da pro va
nas ações in ten ta das para sua de cla ra ção“, em
subs ti tu i ção aos an te ri or men te in di ca dos.

Efe ti vo: De pu ta do Pe dro Iru jo – Su plen te: De -
pu ta do Osó rio Adri a no. Aten ci o sa men te, De pu ta do 
Ino cên cio Oli ve i ra, lí der do Blo co Par la men tar
PFL/PST.



OF. GLPMDB Nº 170/2001

Bra sí lia, 7 de agos to de 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, co mu ni co a Vos sa

Exce lên cia a in di ca ção dos Mem bros do PMDB, em
subs ti tu i ção aos an te ri or men te in di ca dos, que in te -
gra rão a Co mis são Mis ta in cum bi da de exa mi nar e
emi tir pa re cer à Me di da Pro vi só ria nº 2.196-2, de
26-7-2001, que ”es ta be le ce o Pro gra ma de For ta le ci -
men to das Insti tu i ções Fi nan ce i ras Fe de ra is e au to ri -
za a cri a ção da Empre sa Ges to ra de Ati vos-EMGEA“, 
fi can do a mes ma as sim cons ti tu í da:

Ti tu la res: Se na dor Car los Be zer ra, Se na dor
João Alber to Sou za.

Su plen tes: Se na do ra Mar lu ce Pin to, Se na dor
Pe dro Ubi ra ja ra.

Na opor tu ni da de, re no vo a Vos sa Exce lên cia
vo tos de apre ço e con si de ra ção. – Se na dor Re nan
Ca lhe i ros, lí der do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Se rão
fe i tas as subs ti tu i ções so li ci ta das.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Pas -
sa-se à 

Item 1:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 213, DE 2001

(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do 
art. 353, pa rá gra fo úni co, do Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 213, de 2001
(apre sen ta do pela Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos como con clu são de seu Pa re -
cer nº 724, de 2001, Re la tor: Se na dor Bel lo
Par ga), que apro va a Pro gra ma ção Mo ne tá -
ria re la ti va ao ter ce i ro tri mes tre de 2001.

À ma té ria po de rão ser ofe re ci das
emen das até o en cer ra men to da dis cus são.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da -

ção fi nal.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – So bre a
mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra ofe re cen do a re -
da ção fi nal, que será lida pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na -
dor Car los Wil son.

É lido o se guin te

PARECER Nº 730, DE 2001
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal do Pro je to de De cre to 
Le gis la ti vo nº 213, de 2001.

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 213, de 2001,
que apro va a Pro gra ma ção Mo ne tá ria re la ti va ao ter -
ce i ro tri mes tre de 2001.

Sala de Re u niôes da Co mis são, de 2001. – Edi -
son Lo bão – Ro nal do Cu nha Lima – Anto nio Car -
los Va la da res – Mar lu ce Pin to.

ANEXO AO PARECER Nº 730, DE 2001

Apro va a Pro gra ma ção Mo ne tá ria
re la ti va ao ter ce i ro tri mes tre de 2001.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. lº É apro va da a Pro gra ma ção Mo ne tá ria re -

la ti va ao ter ce i ro tri mes tre de 2001, nos ter mos da
Men sa gem nº 165, de 2001 (nº 719, de 2001, na ori -
gem).

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Estan do
a ma té ria em re gi me de ur gên cia, pas sa-se à ime di a -
ta apre ci a ção da re da ção fi nal.

Em dis cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
As Srªs. e os Srs. Se na do res que a apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
O Pro je to vai à Câ ma ra dos De pu ta dos. 
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 2:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 100, de 2000  (nº
2.408/96, na Casa de ori gem), que acres cen -
ta pa rá gra fo ao ar ti go 26 da Lei nº 9.394, de
20 de de zem bro de 1996 (in clui a in for má ti ca
nos cur rí cu los dos es ta be le ci men tos de en si -
no fun da men tal e mé dio), ten do



Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 552, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Nilo Te i xe i ra Cam pos.

Du ran te o pra zo re gi men tal de cin co
dias úte is, pe ran te a Mesa não fo ram ofe re -
ci das emen das à ma té ria. 

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co.
So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo

Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son. 

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 425, DE 2001

Nos ter mos do in ci so II, do art. 279, do Re gi -
men to Inter no, re que i ro o adi a men to da dis cus são do
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 100. de 2000. que acres -
cen ta pa rá gra fo ao ar ti go 26, da Lei nº 9.394. de 20 de 
de zem bro de 1966 (dis pon do so bre a in clu são da ma -
té ria de in for má ti ca nos cur rí cu los dos es ta be le ci -
men tos de en si no de lº e 2º gra us), a fim de que o
mes mo seja re e xa mi na do pela Co mis são de Edu ca -
ção.

Jus ti fi ca ção

A pre sen te so li ci ta ção de re e xa me da ma té ria
jus ti fi ca-se para que a mes ma pos sa re ce ber emen -
das pe ran te a co mis são, vi san do ao seu aper fe i ço a -
men to, de for ma a per mi tir que os sis te mas es ta du a is
e mu ni ci pa is de edu ca ção te nham ma i or li ber da de de
pla ne jar cur rí cu los de acor do com as ne ces si da des e
pos si bi li da des re gi o na is.

Não res ta dú vi da quan to à im pres cin di bi li da de
da in for má ti ca para o de sen vol vi men to do en si no de
1º e 2º gra us, po rém, sua ime di a ta im plan ta ção im pli -
ca ria cus tos com que, a cur to pra zo, pou cas es co las
te ri am dis po ni bi li da de fi nan ce i ras de ar car.

Sala das Ses sões, em 8 de agos to de 2001 – 
Ro me ro Jucá.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Em vo ta -
ção o re que ri men to. 

As Srªs. e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do. 
A ma té ria re tor na à Co mis são de Edu ca ção. 
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 3:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 27, de 2001 (nº
2.515/2000, na Casa de ori gem), que dá
nova de no mi na ção ao Insti tu to Na ci o nal de
Estu dos e Pes qui sas Edu ca ci o na is – INEP,
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 553, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
ad hoc Se na dor Ro meu Tuma.

Du ran te o pra zo re gi men tal de cin co
dias úte is, pe ran te a Mesa não fo ram ofe re -
ci das emen das à ma té ria.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u -
sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Em vo ta ção.

Os Srs. Se na do res que o apro vam que i ram
per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.

A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da -
ção fi nal.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 27, DE 2001
(Nº 2.515/2000, na Casa de ori gem)

Dá nova de no mi na ção ao Insti tu to
Na ci o nal de Estu dos e Pes qui sas Edu ca -
ci o na is – INEP.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º O Insti tu to Na ci o nal de Estu dos e Pes -
qui sas Edu ca ci o na is, cri a do pela Lei nº 378, de 13
de ja ne i ro de 1937, pas sa a de no mi nar-se Insti tu to
Na ci o nal de Estu dos e Pes qui sas Edu ca ci o na is Aní -
sio Te i xe i ra – INEP.

Art. 2º Esta Lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

PROJETO DE LEI INICIAL Nº 2.515, DE 2000

Dá nova de no mi na ção ao Insti tu to
Na ci o nal de Estu dos e Pes qui sas Edu ca -
ci o na is – INEP

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º O Insti tu to Na ci o nal de Estu dos e Pes -
qui sas Edu ca ci o na is, cri a do pela Lei nº 378, de 13
de ja ne i ro de 1937, pas sa a de no mi nar-se Insti tu to
Na ci o nal dc Estu dos e Pes qui sas Edu ca ci o na is Aní -
sio Te i xe i ra – INEP.

Art. 2º Esta Lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Art 3º Re vo gam-se as dis po si ções em con trá rio.



O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 4: 

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 449, DE 1999
(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos do

 Re cur so nº 3, de 2001)

Vo ta ção, em tur no úni co, do Pro je to de 
Lei do Se na do nº 449, de 1999, de au to ria
do Se na dor Lú cio Alcân ta ra, que al te ra o
art. 43 da Lei nº 8.080, de 19 de se tem bro
de 1990 (Lei Orgâ ni ca da Sa ú de), pos si bi li -
tan do aos hos pi ta is uni ver si tá ri os cap tar re -
cur sos pro ve ni en tes de in ter na ções hos pi ta -
la res, ten do

Pa re ce res sob nºs 227 e 228, de 2001, 
da Co mis são de Assun tos So ci a is, Re la tor:
Ge ral do Althoff, 1º pro nun ci a men to (so bre o
Pro je to): fa vo rá vel nos ter mos da Emen da
nº 1-CAS (Subs ti tu ti vo), que ofe re ce, com
vo tos con trá ri os dos Se na do res Tião Vi a na,
Jú lio Edu ar do e da Se na do ra He lo í sa He le -
na, e abs ten ção do Se na dor Ri car do San -
tos; 2º pro nun ci a men to (so bre as emen das
apre sen ta das pe ran te a Co mis são du ran te o 
tur no su ple men tar): fa vo rá vel, nos ter mos
da Emen da n.º 2-CAS (Subs ti tu ti vo).

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria do dia 2 do cor ren te, quan do
teve sua dis cus são adi a da para hoje.

Em dis cus são o pro je to, os Subs ti tu ti vos e as
emen das, em tur no úni co. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Em vo ta ção.
So bre a mesa, re que ri men to de des ta que que

será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil -
son.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 426, DE 2001

Des ta que de dis po si ção para vo ta -
ção em se pa ra do.

Nos ter mos do art. 312, in ci so II, do Re gi men to
Inter no, re que i ro des ta que, para vo ta ção em se pa ra -
do, da emen da nº 7 ao PLS/449/99. 

Re je i ta da a Emen da nº 7.
Sala das Ses sões, 8 de agos to de 2001. – He lo -

í sa He le na – Edson Lo bão.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Em vo ta -

ção o re que ri men to.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI) – Sr. Pre -

si den te, con tra o voto do PFL.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Apro va -

do o re que ri men to, con tra o voto do Lí der do PFL.
So bre a mesa, re que ri men to de des ta que que

será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil -
son.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 427, DE 2001

Des ta que de dis po si ção para vo ta -
ção em se pa ra do.

Nos ter mos do art. 312, in ci so II, do Re gi men to
Inter no, re que i ro des ta que, para vo ta ção em se pa ra -
do, da Emen da nº 8 do PLS/449/99.

Re je i ta da à emen da nº 8.
Sala das Ses sões 8 de agos to de 2001. – He lo í -

sa He le na.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Em vo ta -

ção o re que ri men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
As ma té ri as des ta ca das se rão vo ta das opor tu -

na men te.

Em vo ta ção a Emen da nº 2, da CAS (Subs ti tu -
ti vo), que tem pre fe rên cia re gi men tal, res sal va das
as emen das des ta ca das.

Em vo ta ção.

As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va da.

Apro va da a Emen da nº 2, fi cam pre ju di ca dos o 
pro je to e a Emen da nº 1, da CAS (Subs ti tu ti vo).

Pas sa-se à vo ta ção da Emen da nº 7, des ta ca -
da, que tem pa re cer con trá rio.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB –
CE) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Pela or -
dem, con ce do a pa la vra a V. Exª.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB –
CE. Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, ape nas para V. Exª de i xar bem cla ro o pro -
ces so de vo ta ção.



Se bem en ten di, o pro je to foi apro va do, res sal -
va dos os des ta ques que a Se na do ra He lo í sa He le na
apre sen tou. É isso?

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Apro va -
mos a Emen da nº 2 (Subs ti tu ti vo), da Co mis são de
Assun tos So ci a is.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB –
CE) – E ago ra va mos pas sar à vo ta ção dos des ta -
ques?

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Das
emen das des ta ca das. Exa ta men te.

A SRª HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra à Se na do ra He lo í sa He le na, au to ra do
des ta que.

A SRª HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL.
Para en ca mi nhar. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr.
Pre si den te, que ría mos fa zer a dis cus são do pro je to
e o en ca mi nha men to da vo ta ção, in clu si ve o Se na -
dor Tião Vi a na es ta va ins cri to para fa zer o en ca mi -
nha men to an tes da dis cus são e vo ta ção dos re que -
ri men tos de des ta que. Como eu es ta va ins cri ta para
fa lar de po is do Se na dor Tião Vi a na, fi quei es pe ran -
do que a pa la vra fos se con ce di da a S. Exª para que
eu pu des se en ca mi nhar a vo ta ção.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A ma -
té ria foi apro va da, já é ven ci da. A Mesa não per ce -
beu que o Se na dor Tião Vi a na ha via so li ci ta do a pa -
la vra.

A SRª HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar a
vo ta ção das emen das.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – V. Exª
tem a pa la vra como úni ca ora do ra ad mi ti da nes se
pro ces so, por ser a au to ra.

A SRª HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são da ora do -
ra.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, tra ta-se
de um pro je to ex tre ma men te im por tan te para a vida
do País, pois con tém mo di fi ca ções bas tan te re le van -
tes para os hos pi ta is uni ver si tá ri os. Eles apre sen tam 
uma cer ta com ple xi da de, uma vez que tra ba lham
com for ma ção de re cur sos hu ma nos. Por tan to, é de
fun da men tal im por tân cia que pos sa mos al te rar, por
meio da apro va ção das Emen das de nºs 7 e 8, as -
pec tos ab so lu ta men te re le van tes do pro je to.

Sou con trá ria ao pro je to por que, de fato, ele
des ti na um per cen tu al de le i tos pú bli cos para quem
tem se gu ro-saúde. É im por tan te que esta Casa e a
opi nião pú bli ca sa i bam que quem tem se gu ro-saúde 
é a mi no ria, ou seja, essa “eli ti zi nha” aqui e uma “eli -
ti zi nha” es pa lha da fora do Se na do, do Par la men to.
As pes so as que têm se gu ro-saúde já po dem ser
aten di das nos hos pi ta is pú bli cos, ou seja, quem tem 
se gu ro-saúde já pode ser aten di do em um hos pi tal
uni ver si tá rio, em um pron to-socorro de hos pi tal pú -
bli co. E o se gu ro-saúde, con for me man da a lei, por
um pro ce di men to a que o se gu ra do se sub me teu,
obri ga to ri a men te, tem que res sar cir o hos pi tal uni -
ver si tá rio ou o hos pi tal pú bli co. 

A gra vi da de des se pro je to é que to dos sa be -
mos que não há le i tos oci o sos. Não adi an ta di ze rem 
que há le i tos em oci o si da de em hos pi tal pú bli co.
Não há. Há le i tos que não são co lo ca do em ope ra -
ção, por que a po lí ti ca eco nô mi ca de fi ni da pelo Go -
ver no Fe de ral é a de su fo car a es tru tu ra pú bli ca do
País. 

O que acon te ce? Mu i tos hos pi ta is uni ver si tá ri -
os – vou ci tar um exem plo – têm 100 le i tos. Lá fora,
há 200, ou 300 ou 500 pes so as que ren do ocu par
es ses 100 le i tos. Mu i tas ve zes, so men te 90 le i tos
es tão em uso, de vi do à ir res pon sa bi li da de, in sen si -
bi li da de e in com pe tên cia do Go ver no Fe de ral com a
si tu a ção da sa ú de. 

Como não é des ti na do di nhe i ro, o que é que
está de i xan do ner vo sos ago ra os di ri gen tes dos
hos pi ta is uni ver si tá ri os? Gra ças a Deus, a ma i o ria
dos di ri gen tes dos hos pi ta is uni ver si tá ri os, a ma i o ria 
– aliás, a ins tân cia ma i or para dis cu tir po lí ti ca de sa -
ú de foi, re cen te men te, a XI Con fe rên cia Na ci o nal de 
Sa ú de – foi con tra esse tipo de pro je to, foi con tra o
pro je to que re ti ra le i tos dos po bres. Re ti ra le i tos dos
po bres sim quan do pro põe que até 25% dos le i tos
dos hos pi ta is uni ver si tá ri os pos sam ser des ti na dos
para quem pode pa gar, para quem tem se gu -
ro-saúde. Ora, eu, que te nho se gu ro-saúde, já pos -
so ser aten di da no hos pi tal uni ver si tá rio e no pron to
so cor ro, e o meu se gu ro-saúde tem a obri ga ção de
res sar cir o hos pi tal uni ver si tá rio. 

Ago ra, o mais gra ve no pro je to é a ho te la ria
di fe ren te, pois es ta re mos in se rin do no se tor pú bli -
co algo que não exis te em ne nhum lu gar do País,
ex ce to no Incor. Se que re mos re sol ver o pro ble ma
do Incor, va mos ser sé ri os e ho nes tos e edi tar
uma por ta ria, uma nor ma téc ni ca ou uma me di da
pro vi só ria. Ago ra, ge ne ra li zar uma mal da de e uma 



in fâ mia como essa é algo da ma i or gra vi da de, Sr.
Pre si den te! 

Sabe o que isso sig ni fi ca, Se na dor José Alen -
car? Sig ni fi ca que ha ve rá no hos pi tal uni ver si tá rio
dois an da res para os po bres e um an dar para o rico, 
por que está es cri to no pro je to que a ho te la ria é di fe -
ren te. Nin guém ve nha me di zer que está pre ser va da 
a uni ver sa li da de. Du vi do! Aliás, isso foi dito na au -
diên cia pú bli ca. O fi lho de um Se na dor não será
aten di do do mes mo je i to que o fi lho de um tra ba lha -
dor ru ral. Se o fi lho de um Se na dor tem di nhe i ro e
pode es co lher o hos pi tal onde será aten di do, que
de i xe os le i tos pú bli cos para se rem dis po ni bi li za dos
aos fi lhos da po bre za!

Sr. Pre si den te, o ape lo que faço, em bo ra eu
seja con trá ria ao pro je to, é para pos si bi li tar o se -
guin te: se é para ar re ca dar di nhe i ro com quem pode 
pa gar para fi nan ci ar o po bre, não tem pro ble ma. Fa -
ça mos isso, mas sem ho te la ria di fe ren te. 

Va mos apro var as emen das do Se na dor Se -
bas tião Ro cha para re je i tar a ho te la ria di fe ren te. Va -
mos im pe dir que haja o an dar do rico e o an dar do
po bre no hos pi tal. Va mos ti rar a ho te la ria di fe ren te
do pro je to, por que va mos fa zer uma pri me i ra ex pe -
riên cia num hos pi tal uni ver si tá rio. Em ne nhum hos -
pi tal pú bli co des te País há o an dar do po bre e o an -
dar do rico; o que há é a rede con ve ni a da e a rede
pri va da. De modo que é inad mis sí vel que es te ja mos 
ti ran do le i tos. Não me ve nham di zer que há le i tos
oci o sos, por que não há ne nhum le i to nes sa con di -
ção. Qu an do o le i to está sem uso, isso ocor re de vi do 
à ir res pon sa bi li da de do Go ver no Fe de ral, que, ao
mes mo tem po em que ar ran ca da pos si bi li da de de
vida de um pai de fa mí lia mais po bre des te País R$2 
mil por hora, para pa ga men to da dí vi da ex ter na, dá
me nos de um real para cada ha bi tan te des te País. 

Então, o ape lo que faço é no sen ti do de apro -
var mos as Emen das nºs 7 e 8, para cor ri gir o que
pode ser uma dis tor ção gra ve. E o mais gra ve, em
um hos pi tal de en si no, é cri ar, nos re cur sos hu ma -
nos que se rão for ma dos, a ca pa ci ta ção para o aten -
di men to di fe ren ci a do do po bre e do rico.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Sr. Pre -
si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA  (Blo co/PSDB –
CE) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Tião Vi a na, por cin co mi nu -
tos, e, em se gui da, con ce de rei a pa la vra a V. Exª,
Se na dor Lú cio Alcân ta ra.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC. Pela or -
dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, en -
ten do per fe i ta men te as mo ti va ções que tra zem a
Se na do ra He lo í sa He le na a de ba ter no Ple ná rio
essa ma té ria, por que di zem res pe i to, de fato, à cri se 
de aces so aos hos pi ta is vi vi da pela po pu la ção bra si -
le i ra. É bom que se diga que, no Esta do de São Pa -
u lo, há 2,5 mi lhões de ha bi tan tes sem aces so a le i -
tos hos pi ta la res. E essa cri se se es ten de a to dos os
hos pi ta is uni ver si tá ri os do Bra sil. Mas eu não pos so
con cor dar, de for ma al gu ma, com a idéia de que
esse pro je to apro va do aqui irá pre ju di car, de al gum
modo, o ci da dão ca ren te que pro cu ra aces so aos
hos pi ta is uni ver si tá ri os.

Fui a fa vor do pro je to apre sen ta do, re la ta do
pelo Se na dor Ge ral do Althoff, por que pude apre sen -
tar qua tro emen das que, no meu en ten di men to, ga -
ran tem os prin cí pi os da uni ver sa li da de e da eqüi da -
de, as se gu ran do dig ni da de a qual quer ci da dão que
faça uso de um hos pi tal uni ver si tá rio. E en ten do tra -
tar-se de mo di fi ca ções his tó ri cas que es tão ocor ren -
do e até sen do re cu pe ra das.

Se fi zer mos uma re vi são da his tó ria dos hos pi -
ta is uni ver si tá ri os no Bra sil, ve re mos que, em 1955,
sur giu um fun do de pes qui sa vin cu la do ao Insti tu to
de Car di o lo gia do Esta do de São Pa u lo. Esse fun do
ar re ca da va re cur sos que eram in ves ti dos no aten di -
men to ali pres ta do. So bre vi veu até o ano de 1967,
quan do o Go ver no Fe de ral, por en ten der que não
cons ta va no Orça men to, con si de rou que o fun do
não era mais ne ces sá rio, pois de ci sões or ça men tá ri -
as re sol ve ri am o pro ble ma de ma nu ten ção do Insti -
tu to de Car di o lo gia de São Pa u lo.

Sur gi ram os sis te mas de pre vi dên cia. Por es -
ses sis te mas, es ta vam ex clu í dos do aces so a qual -
quer hos pi tal uni ver si tá rio no Bra sil aque les que não 
fos sem ca ren tes ou in di gen tes. 

Até a Cons ti tu i ção de 1988, vi ve mos esse mo -
de lo, sen do que o en tão ci en tis ta e gran de mé di co
bra si le i ro, Dr. Zer bi ni, cri ou no Insti tu to do Co ra ção,
na Fun da ção Zer bi ni, a pos si bi li da de de aces so
para do en tes que, sen do con ve ni a dos ou se gu ra -
dos, po di am fa zer al gum tipo de pres ta ção de ser vi -
ço que con tri bu ís se para o fun ci o na men to des se
tipo de mo de lo as sis ten ci al que era o hos pi tal uni -
ver si tá rio.

Essa mo da li da de de aten di men to avan çou, e
hoje o Incor é um lim bo: não tem am pa ro le gal, não
é re co nhe ci do pelo Sis te ma Úni co de Sa ú de, e a so -
ci e da de bra si le i ra sabe que a ex pe riên cia do Insti tu -



to do Co ra ção pro pi ci ou o au men to, em oito ve zes,
do aces so de do en tes ca ren tes àque la uni da de hos -
pi ta lar. Em ne nhum ou tro dos hos pi ta is uni ver si tá ri -
os, que não ace i tam pa ci en tes que têm pla nos ou
se gu ros de sa ú de, hou ve au men to da ofer ta de le i -
tos para o do en te ca ren te.

Des sa for ma, en ten do que está as se gu ra do o
prin cí pio da uni ver sa li da de e da eqüi da de, per mi tin -
do-se, ape nas, a di fe ren ci a ção no uso do le i to. Exis -
te a pos si bi li da de de o pa ci en te op tar pela ho te la ria
di fe ren ci a da, mas essa op ção, em ne nhum mo men -
to, é dis cri mi na tó ria ou ex clui pa ci en tes ca ren tes. O
que não po de ría mos de i xar no pro je to ori gi nal era a
apro va ção de 25% dos le i tos fun ci o nan tes, por que
isso re du zi ria, to dos os anos, em 12 mil o nú me ro
de le i tos para o do en te ca ren te nes te País – 400 mil
in ter na ções. No de ba te, na Co mis são de Assun tos
So ci a is, con se gui mos apro var uma emen da que diz
que aos le i tos fun ci o nan tes será acres ci do um per -
cen tu al de até 25% para essa mo da li da de de aten di -
men to. Sen do as sim, não há pre ju í zo para qual quer
do en te ca ren te nes te País, além de se as se gu rar
que, em 4 anos, haja a re cu pe ra ção da ofer ta de le i -
tos, co lo ca da a ser vi ço dos se gu ros e pla nos de sa -
ú de, para a po pu la ção ca ren te.

Por esta ra zão, es tou ab so lu ta men te tran qüi lo
de que o Bra sil não pode de i xar que uma pes soa
pare com a sua BMW no es ta ci o na men to pago do
Hos pi tal das Clí ni cas – que é to ca do pela ini ci a ti va
pri va da – e ocu pe um le i to hos pi ta lar de um ca ren te, 
por que sua con tri bu i ção não pode tor nar-se re cur so
para ma nu ten ção do hos pi tal. A ma nu ten ção de um
hos pi tal uni ver si tá rio ou qual quer hos pi tal as sis ten ci -
al do Bra sil en vol ve 2,5% dos re cur sos do va lor do
pré dio e 10% a 15% a mais para equi pa men tos,
para ga ran tir a atu a li za ção mí ni ma. Por isso, sem
uma fon te de re cur sos, virá o co lap so e o ex ter mí nio 
dos hos pi ta is uni ver si tá ri os.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao no bre Se na dor Lú cio Alcân ta ra, pela 
or dem, por 5 mi nu tos.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB –
CE. Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, es tou so li ci tan do a pa la vra pela or dem por -
que sou o au tor do pro je to, e não ha via ou tro dis po -
si ti vo re gi men tal que me per mi tis se ma ni fes tar-me
nes te mo men to.

Após as pa la vras da Se na do ra He lo í sa He le -
na, quem está acom pa nhan do esta re u nião do Se -
na do pode su por que es ta mos aqui apro van do um

pro je to per ver so, vol ta do con tra os usuá ri os do Sis -
te ma Úni co de Sa ú de. Isso não é ver da de, Sr. Pre si -
den te! Per doe-me a Se na do ra He lo í sa He le na, por
quem te nho gran de ami za de, mas não se rão a emo -
ção nem a al tu ra da sua voz que em pres ta rão con -
sis tên cia aos seus ar gu men tos, de ma ne i ra ne nhu -
ma.

A apro va ção das duas emen das faz-me re ne -
gar a au to ria do pro je to, por que se ria sim ples men te
anu lá-lo. O pro je to, tal como está, é mu i to me lhor do
que o pro je to apre sen ta do por mim. Ti ve mos con tri -
bu i ções dos Se na do res Tião Vi a na, Ge ral do Althoff.
Além dis so, o Con se lho Na ci o nal de Sa ú de, onde
es tão re pre sen ta dos os usuá ri os, onde es tão vá ri as
ins ti tu i ções des te País, es tu dou o as sun to e trou xe
uma pro pos ta, que é esta. O Se na dor Ge ral do
Althoff, que é o Re la tor, está aqui para con fir mar.

Se na do ra He lo í sa He le na, per doe-me V. Exª,
que é uma Se na do ra des te mi da, ide a lis ta, mas V.
Exª está pro fun da men te equi vo ca da: o pro je to não
está ti ran do ne nhum le i to de pes so as ca ren tes! Os
dis po si ti vos acres cen ta dos, com os qua is eu con cor -
dei, fo ram in clu í dos por que aper fe i ço a ram o pro je to
e lhe de ram mais se gu ran ça. Eles sim ples men te es -
tão per mi tin do que o hos pi tal, sem pre ju di car o
SUS, re ce ba pa ci en tes con ve ni a dos.

O Se na dor Se bas tião Ro cha foi ou tro que mu i -
to co la bo rou para o aper fe i ço a men to do pro je to. Os
de ba tes fo ram vá li dos, e o pro je to é de 1999. O que
se de se ja é per mi tir que es ses hos pi ta is aten dam
pes so as se gu ra das, nem sem pre ri cas. Será que to -
dos os usuá ri os de pla nos e se gu ros de sa ú de do
Bra sil são ri cos? Se o fos sem, não pre ci sa ri am nem
de pla no de sa ú de.

Então, o que se quer é per mi tir que o hos pi tal
uni ver si tá rio, que tem pes so al pre pa ra do, gen te
com pe ten te e fun ção do cen te, pres te tam bém ser vi -
ços a es ses pla nos e se gu ros de sa ú de, sem pre ju -
di car os ca ren tes, sem di mi nu ir ne nhum le i to do
SUS.

O Pro fes sor Adib Ja te ne es te ve aqui e mos trou 
es ta tís ti cas se gun do as qua is os hos pi ta is con ve ni a -
dos com pla nos e se gu ros de sa ú de aten dem um
nú me ro mu i to ma i or de usuá ri os do SUS do que os
que não têm con vê nio, por que eles es tão
co-financiando o hos pi tal.

Sr. Pre si den te, não que ro mais ler nos jor na is,
to dos os dias, as man che tes: “Hos pi tal uni ver si tá rio
fe chou”. “Hos pi tal uni ver si tá rio de sa ti vou le i tos”.
“Hos pi tal uni ver si tá rio re du ziu o nú me ro de le i tos”.



“Hos pi tal uni ver si tá rio fe chou as por tas”. “Hos pi tal
uni ver si tá rio não tem fil me para exa me de ra di o lo -
gia”. Isso é o que ve mos to dos os dias. A res pos ta
po de ria ser mu i to sim ples: “É só o Go ver no dar mais 
di nhe i ro para os hos pi ta is uni ver si tá ri os”. Tam bém
que ro e peço isso, mas não es ta mos ven do isso
acon te cer nos úl ti mos anos. 

Por ou tro lado, que rer que, como pro põe uma
das emen das, o se gu ra do do pla no de sa ú de seja
aten di do nas mes mas con di ções do aten di do pelo
SUS é ilu só rio. Para isso ele vai para ou tro hos pi tal,
que não o Hos pi tal de Clí ni cas, onde ele pos sa re -
ce ber aten di men to di fe ren ci a do. O pro je to é bem
cla ro quan do se re fe re ape nas à ho te la ria, ou seja,
ao tipo de apar ta men to a ser uti li za do pe los con ve -
ni a dos, de acor do com o pla no ou se gu ro de sa ú de
que ti ve rem. E quem fis ca li za rá essa uti li za ção? O
Con se lho Esta du al de Sa ú de ou o Mi nis té rio Pú bli -
co, como acon te ce, em São Pa u lo, no Incor e em
ou tros hos pi ta is.

Então, Se na do ra He lo í sa He le na, re pi to que V.
Exª é uma Se na do ra des te mi da e por quem te nho
uma ad mi ra ção mu i to gran de, pela sua com ba ti vi da de; 
mas, per doe-me, V. Exª pode até ser con tra o pro je to,
mas os seus ar gu men tos não são da que les que pos -
sam ti rar o mé ri to da ini ci a ti va, de ma ne i ra ne nhu ma.

De for ma que, Sr. Pre si den te, como au tor do
pro je to – subs tan ci al men te me lho ra do pe los Se na -
do res Tião Vi a na, Se bas tião Ro cha, Ge ral do Althoff
e pela con tri bu i ção do Con se lho Na ci o nal de Sa ú de
e da Asso ci a ção de Di re to res de Hos pi ta is Uni ver si -
tá ri os –, afir mo que ele pre ci sa ser apro va do tal
como está no subs ti tu ti vo de au to ria do Se na dor Ge -
ral do Althoff.

Mu i to obri ga do.

O Sr. Se bas tião Ro cha (Blo co/PDT – AP) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra a V. Exª.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, peço a com pre en são de V. Exª, dada a re le vân cia 
do as sun to. Eu não es ta va em ple ná rio no mo men to
da dis cus são e pen sei que che ga ria em tem po. Não
vou en trar no mé ri to da dis cus são, por que o Re gi -
men to Inter no do Se na do Fe de ral já não o per mi te.
Mas, como au tor da emen da para a qual a Se na do -
ra He lo í sa He le na apre sen tou des ta que, peço a V.
Exª que me con ce da dois mi nu tos ape nas para ex -
pres sar a mi nha opi nião a res pe i to des te pro je to, de

con te ú do po si ti vo, cujo ob je ti vo é ga ran tir a so bre vi -
vên cia dos hos pi ta is uni ver si tá ri os. 

Eu, que sou mé di co, e a Se na do ra He lo í sa He -
le na, que é en fer me i ra, atu a mos du ran te mu i to tem -
po nos hos pi ta is uni ver si tá ri os e sa be mos da si tu a -
ção pre cá ria que mu i tos de les atra ves sam. Bus -
cou-se, en tão, uma for ma de re sol ver esse pro ble -
ma, de ten tar me lho rar o aten di men to. Con vém sa li -
en tar que este pro je to abre esse pre ce den te ape nas 
para os hos pi ta is uni ver si tá ri os, que po de rão des ti -
nar 25% dos seus le i tos aos con ve ni a dos de pla nos
e se gu ros de saúde. Essa ex cep ci o na li da de se deve
ao fato de que os hos pi ta is uni ver si tá ri os não se des ti -
nam ape nas ao di ag nós ti co e tra ta men to de do en ças,
mas prin ci pal men te ao en si no, à pes qui sa e ex ten são, 
de man dan do, por tan to, mu i to mais re cur sos para seu
ple no fun ci o na men to do que os hos pi ta is pú bli cos co -
muns. 

Res sal to que apre sen tei a emen da, em bo ra
con si de re o pro je to po si ti vo, ne ces sá rio e im pres cin -
dí vel para a so bre vi vên cia dos hos pi ta is uni ver si tá ri -
os, por que co nhe ço, por exem plo, o Hos pi tal AC Ca -
margo, em São Pa u lo, da Fun da ção Anto nio Pru den -
te, onde não há pra ti ca men te di fe ren ci a ção de ho te la -
ria. Hou ve um aper fe i ço a men to tão gran de do hos pi tal, 
a par tir dos re cur sos ob ti dos com os pla nos de sa ú de, 
que o mes mo ser vi ço de ho te la ria pode ser ob ti do tan -
to por usuá ri os do Sus quan to de pla nos de sa ú de.

Este é o pro je to que con si de ro ide al, por que o
que deve es ti mu lar a bus ca de um gran de em pre sá rio
ou de um po lí ti co pelo Incor ou por qual quer ou tro
hos pi tal uni ver si tá rio é a qua li da de do ser vi ço e não
obri ga to ri a men te a qua li da de da ho te la ria. Enten do
ain da que os hos pi ta is uni ver si tá ri os de ve ri am pri mar,
ao ob ter re cur sos de pla nos de sa ú de, pela me lho ria
do pa drão de ho te la ria, tor nan do-o equi va len te para
to dos que bus ca rem o ser vi ço do hos pi tal uni ver si tá -
rio.

Voto fa vo ra vel men te ao des ta que, como au tor
da emen da. To da via, se es ti ves se em ple ná rio, te ria
vo ta do a fa vor do pro je to tam bém no mo men to da
vo ta ção, por en ten der que o pro je to, como dis se, é
ne ces sá rio, é im pres cin dí vel. Mas, para ser jus to,
en ten do tam bém que o me lhor se ria que a ho te la ria
não fos se di fe ren ci a da.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao no bre Sen dor Ge ral do Althoff.

O SR. GERALDO ALTHOFF (PFL – SC. Para
en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor. ) –



Sr. Pre si den te, Sras e Srs Se na do res, agra de ço a
opor tu ni da de dada por V. Exª para que, como Re la -
tor des te pro je to, te ces se con si de ra ções mu i tos rá pi -
das. Não de se jo en trar no mé ri to do pro je to, mas
res sal tar o es pí ri to que nor te ou a Co mis são de
Assun tos So ci a is na sua aná li se.

Re a li zou-se uma au diên cia pú bli ca com a fi na -
li da de de se bus car sub sí dio a este pro je to. Num de -
ter mi na do mo men to, ma ni fes tei-me con tra ri a men te
a de ter mi na das emen das, mas, pos te ri or men te, ao
com pre en dê-las me lhor, pas sei a ter uma vi são
com ple ta men te di fe ren te da que la ini ci al. E, gra ças à
par ti ci pa ção efe ti va dos Se na do res Se bas tião Ro -
cha e Tião Vi a na, con se gui mos che gar a um con -
sen so. Como bem dis se o au tor do pro je to, o Se na -
dor Lú cio Alcân ta ra, con se gui mos apri mo rá-lo e
che ga mos a um fi nal de ma ne i ra mu i to mais ade -
qua da do que no iní cio.

Por essa ra zão, acre di to que es ta mos vo tan do, 
sem en trar no seu mé ri to, um pro je to am pla men te
dis cu ti do nas suas mais va ri a das vi sões. Com cer te -
za, vo ta re mos um bom pro je to e, mais ain da, qua li fi -
ca re mos ain da mais os hos pi ta is uni ver si tá ri os no
Bra sil.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Em vo -
ta ção a Emen da nº 7, des ta ca da, que tem pa re cer
con trá rio do Re la tor.

As Sras e os Srs. Se na do res que a apro vam
vo tam “sim” e os que a re je i tam vo tam “não”. Lem -
bro, mais uma vez, que a emen da tem pa re cer con -
trá rio do Re la tor.

A SR. HELOISA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Se na dor Edi son Lo bão, já que V. Exª está nos aju -
dan do a en ten der a vo ta ção, gos ta ria que, se pos sí -
vel, les se a emen da.

Como pa re ce que es ta mos de ba ten do ou tra
ma té ria, gos ta ria que V. Exª les se a emen da que
será vo ta da ago ra.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A
Emen da nº 7 cons ta no avul so 13, que en con tra-se
so bre as ban ca das, na pá gi na 13: 

“Acres cen ta ao tex to do § 1º do art. 43 a ex -
pres são “ga ran tin do o aten di men to, pri o ri ta ri a men te, 
aos não-pagantes e aos ca sos de ur gên cia e de
emer gên cia.”

Em vo ta ção.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, a Li de ran ça do Go ver no en ca mi nha
o voto “não”, acom pa nhan do o Re la tor da ma té ria.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Sr.
Pre si den te, o PMDB en ca mi nha o voto “não”.

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI) – Sr.
Pre si den te, o PFL en ca mi nha o voto “não”.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) – 
Sr. Pre si den te, o PSDB en ca mi nha o voto “não”.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Sr. Pre si den te, o Blo co está li be ra do. Eu voto
“sim”.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Em vo -
ta ção a Emen da nº 7.

As Sras e os Srs Se na do res que a apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa)

Re je i ta da.

Em vo ta ção a Emen da nº 8, com pa re cer igual -
men te con trá rio do Re la tor.

Con ce do a pa la vra à Se na do ra He lo í sa He le -
na, au to ra do des ta que. 

A SRª HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são da ora do -
ra.) – Sr. Pre si den te, au to ra do des ta que para vo ta -
ção da emen da do Se na dor Se bas tião Ro cha.

Aca ba mos de re je i tar, Sr. Pre si den te, uma
emen da que di zia sim ples men te que a pri o ri da de no 
aten di men to é para os não-pagantes. De se jo te cer
duas con si de ra ções mu i to ob je ti vas. Foi dito aqui,
pri me i ra men te, que o Con se lho Na ci o nal de Sa ú de
é fa vo rá vel. Entre tan to, se é para re a li zar uma dis pu -
ta en tre en ti da des, a ins tân cia su pe ri or ao Con se lho 
Na ci o nal de Sa ú de, que é a Con fe rên cia Na ci o nal
de Sa ú de, vo tou uma mo ção con trá ria à li be ra ção
dos le i tos, o que está nas suas de li be ra ções.

O se gun do pon to é que quem tem se gu ro sa ú -
de já pode ser aten di do nos hos pi ta is uni ver si tá ri os.
A emen da não diz que quem tem se gu ro sa ú de não
pode ser aten di do, mas que quem o pos sui já pode
ser aten di do nos hos pi ta is uni ver si tá ri os, e o se gu ro
sa ú de já é obri ga do a res ti tu ir o pro ce di men to.
Então, não há pro ble ma.

Em re la ção a essa emen da que será dis cu ti da
ago ra, a di fe ren ça re le van te é a ho te la ria. Estou pe -
din do apo io para a vo ta ção des ta emen da por que
não que ro que, no cha ma do hos pi tal uni ver si tá rio,
que é pú bli co, exis ta o an dar do po bre e o an dar do



rico. So men te isso. Se eu, que te nho se gu ro sa ú de,
que ro ser aten di do pe los gran des e ma ra vi lho sos
pro fes so res, téc ni cos dos hos pi ta is uni ver si tá ri os,
se rei aten di do lá sem pro ble ma.

Essa emen da ple i te ia sim ples men te que não
exis ta ser vi ço de ho te la ria di fe ren ci a do; que não
haja o an dar dos ri cos, que po dem pa gar e es co lher 
ou tros hos pi ta is – to dos que es ta mos aqui po de mos 
es co lher o hos pi tal uni ver si tá rio ou qual quer ou tro
mais rico e mais po de ro so e de mais alta tec no lo gia. 
Já po de mos fa zer isso? Po de mos sim. Então, se o
pro ble ma é o es pí ri to, a com pe tên cia, a pro du ti vi da -
de, a re vo lu ção tec no ló gi ca dos hos pi ta is, que seja
aten di do no hos pi tal uni ver si tá rio com todo o seu di -
re i to; só não pre ci sa ter um quar to di fe ren te; só não
pre ci sa ter um an dar di fe ren te.

To dos sa be mos – de sa fio quem diga o con trá -
rio – que num hos pi tal que te nha um an dar di fe ren -
ci a do, uma ho te la ria di fe ren ci a da, não se aten de do
mes mo je i to o rico e o po bre. Não aten de, e sa be -
mos dis so! Já que foi tudo apro va do, va mos acres -
cen tar que não haja ho te la ria, nem an dar ou apar ta -
men to, di fe ren ci a da. Se to dos que re mos ser aten di -
dos, que o se ja mos. O se gu ro sa ú de vai pa gar; só
não pre ci so do ser vi ço de ho te la ria di fe ren ci a do.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Em vo ta -
ção a Emen da nº 8, des ta ca da, com pa re cer con trá rio.

As Srªs e Srs. Se na do res que a apro vam que i -
ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Re je i ta da.

A SRª HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Sr. Pre si den te, peço ve ri fi ca ção de quo rum.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – É pre ci -
so o apo i a men to de três Srs. Se na do res.

O SR. GERALDO CÂNDIDO (Blo co/PT – RJ) –
Sr. Pre si den te, peço ve ri fi ca ção de quo rum. (Pa u sa.)

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Apói am 
o pe di do os Se na do res Ge ral do Cân di do, Ma gui to
Vi le la, José Edu ar do Du tra e La u ro Cam pos.

Será fe i ta a ve ri fi ca ção.

Peço aos Srs. Se na do res que se en con tram
em seus ga bi ne tes e em ou tras de pen dên ci as do
Se na do Fe de ral que acor ram ao ple ná rio, a fim de
que pos sa mos pro ce der à ve ri fi ca ção de quo rum.

Tem iní cio a vo ta ção por pro ces so ele trô ni co.
Quem vo tar “sim” apro va a Emen da nº 8, que tem
pa re cer con trá rio. 

As Srªs. e os Srs. Se na do res já po dem vo tar.

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI) – Sr.
Pre si den te, o PFL re co men da o voto “não”.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, o Go ver no en ca mi nha o voto “não”.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Sr.
Pre si den te, o PMDB in di ca o voto “não”.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Sr. Pre si den te, o Blo co está li be ra do, e eu
voto “sim”.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) – 
Sr. Pre si den te, o PSDB vota “não”.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Sr. Pre -
si den te, eu voto “não”.

O SR. LAURO CAMPOS (Blo co/PDT– DF) –
Sr. Pre si den te, eu voto “sim”.

A SRª HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Sr. Pre si den te, já que é para en ca mi nhar o voto pes -
so al, eu voto “sim”. Pen sei que fos se ape nas o voto
das Li de ran ças.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP) 
– Sr. Pre si den te, se é para de cla rar o voto in di vi du al, 
tam bém voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre -
si dên cia re i te ra o pe di do para que os Srs. Se na do -
res que se en con tram em ou tras de pen dên ci as da
Casa ve nham ao ple ná rio, por que há vo ta ção no mi nal. 
(Pa u sa.)

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, só para ori en tar os Se na do res que
es tão che gan do ago ra, in for mo que a Li de ran ça do
Go ver no en ca mi nha o voto “não”.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – O
PMDB vota “não”, Sr. Pre si den te.

A SRª HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Sr. Pre si den te, de se jo sa ber se vai ser um novo en -
ca mi nha men to das Li de ran ças, se vai ser uma nova
dis cus são já que o Blo co li be rou... Se não vou dis cu -
tir de novo, pe din do, pelo amor de Deus, o voto “sim” 
para a emen da.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Se na do -
ra He lo í sa He le na, não ha ve rá um novo en ca mi nha -
men to.

A SRª HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Então, que se avi se aos Se na do res da base do Go -
ver no.

(Pro ce de-se à ve ri fi ca ção de vo ta ção.)





O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Vo ta ram
SIM 25 Srs. Se na do res; e NÃO 31.

Não hou ve abs ten ção.
To tal: 56 vo tos.

Re je i ta da a Emen da n.º 8.

A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra, a fim de ser
re di gi do o ven ci do para o tur no su ple men tar.

É o se guin te o Subs ti tu ti vo apro va do: 







São as se guin tes as emen das re je i ta das:



EMENDA AO SUBSTITUTIVO APROVADO
AO PLS Nº 449, DE 1999

Acres cen tar no § 1º do art. 43 do
Subs ti tu ti vo apro va do ao Pro je to de Lei
nº 449/1999, que al te ra a Lei nº 8.080 de
19 se tem bro de 1990, após a ex pres são
“Sis te ma Úni co de Sa ú de”, a ex pres são
“ga ran ti do o aten di men to pri o ri ta ri a men -
te aos não pa gan tes e aos ca sos de ur -
gên cia e emer gên cia”.

Jus ti fi ca ção

A emen da pro põe ga ran tir que não haja re ser va
de le i tos ou de alas, ou seja, quan do ne ces sá rio, sob
in di ca ção mé di ca, os le i tos des ti na dos aos pa gan tes
pas sam ser uti li za dos pelo não pa gan tes.

Sala da Ses são,  –  Se bas tião Ro cha.

EMENDA AO SUBSTITUTIVO APROVADO
AO PLS N. 449, DE 1999

Exclu ir no § 1º do art. 43 do Subs ti tu ti vo
apro va do na al te ran do a Lei nº 8.080 de 19 de se -
tem bro de 1990, a se guin te “ad mi tin do-se di fe ren -
ci a ções ape nas no pa drão de ho te la ria”.

Jus ti fi ca ção

A re ti ra da des ta ex pres são pro põe que não haja
qual quer tipo de di fe ren ci a ção nos ser vi ços de ho te la -
ria pres ta dos pe los hos pi ta is uni ver si tá ri os, in de pen -
den te do pa ci en te ser pa gan te ou não.

Sala da Ses são, –  Se bas tião Ro cha.
O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Sr.

Pre si den te, peço a pa la vra, pela or dem.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – V. Exª

tem a pa la vra, pela or dem.
O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. Pela or -

dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, vo tei
“sim” e o pa i nel acu sa que vo tei “não”.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Ata re -
gis tra rá o equí vo co co me ti do por V. Exª.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Não
hou ve equí vo co, não; eu as si na lei o voto “sim”.

Pen so que está ha ven do al gum pro ble ma.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 5:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 22, de 2001 (nº
565/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção de
Ra di o di fu são Co mu ni tá ria e Edu ca ti va de

Ca be ce i ra Gran de a exe cu tar ser vi ço de ra di -
o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ca be ce i ra 
Gran de, Esta do de Mi nas Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 661, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Arlin do Por to.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u -
sa)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Em vo ta ção o pro je to.
As Sras e os Srs. Se na do res que o apro vam que i -

ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 22, DE 2001

(Nº 565/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria e Edu -
ca ti va de Ca be ce i ra Gran de a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Ca be ce i ra Gran de, Esta do de
Mi nas Ge ra is.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por -

ta ria nº 7, de 10 de ja ne i ro de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria e Edu ca ti va 
de Ca be ce i ra Gran de a exe cu tar, por três anos, sem
di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co -
mu ni tá ria na ci da de de Ca be ce i ra Gran de, Esta do de
Mi nas Ge ra is.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção. 

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 6:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 26, de 2001 (nº
569/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção
Mam ma Bi an ca a exe cu tar ser vi ço de ra di o -
di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Val pa ra í -
so, Esta do de São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 662, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Pe dro Piva.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa)



Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Em vo ta ção o pro je to.
As Sras e os Srs. Se na do res que o apro vam que i -

ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 26, DE 2001

(Nº 569/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção Mam ma Bi an ca a exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de 
Val pa ra í so, Esta do de São Pa u lo.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por -

ta ria nº 25, de 2 de fe ve re i ro de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Mam ma Bi an ca, a exe cu tar, por três
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di -
fu são co mu ni tá ria na ci da de de Val pa ra í so, Esta do de 
São Pa u lo.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 7:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 73, de 2001 (nº
619/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção Rá -
dio Co mu ni tá ria Ilha FM a exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Pa ri que ra-Açu, Esta do de São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 622, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Jo nas Pi nhe i ro.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u -
sa)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Em vo ta ção o pro je to.
As Sras e os Srs. Se na do res que o apro vam que i -

ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 73, 2001

(Nº 619/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção Rá dio Co mu ni tá ria Ilha FM, a exe cu -
tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria
na ci da de de Pa ri que ra-Açu, Esta do de
São Pa u lo.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por -

ta ria nº 67, de 21 de mar ço de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria Ilha FM a exe cu tar,
por três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de 
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Pa ri que ra-Açu, 
Esta do de São Pa u lo.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 8:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 89, de 2001 (nº
652/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção de
Di fu são Co mu ni tá ria Pal me i ró po lis – TO a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá -
ria na ci da de de Pal me i ró po lis, Esta do do
To can tins, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 668, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Car los Pa tro cí nio.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co.
(Pa u sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Em vo ta ção o pro je to.
As Srªs e Srs. Se na do res que o apro vam que i -

ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 89, DE 2001

(Nº 652/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção de Di fu são Co mu ni tá ria Pal me i ró po -
lis — TO a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu -
são co mu ni tá ria na ci da de de Pal me i ró -
po lis, Esta do do To can tins.



O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por -

ta ria nº 41, de 17 de fe ve re i ro de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção de Di fu são Co mu ni tá ria Pal me i ró po lis —
TO a exe cu tar, por três anos, sem di re i to de ex clu si vi -
da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de
de Pal me i ró po lis, Esta do do To ca ri tins.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca cão.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 9:

Dis cus são, em tur no su ple men tar, do
Subs ti tu ti vo ao Pro je to de Lei do Se na do
nº 75, de 2000, de au to ria do Se na dor Arlin -
do Por to, que al te ra a Lei nº 5.889, de 8 de
ju nho de 1973, que “es ta tui nor mas re gu la -
do ras do tra ba lho ru ral e dá ou tras pro vi dên -
ci as”, ten do

Pa re cer sob nº 634, de 2001, da Co -
mis são Di re to ra, Re la tor: Se na dor Antô nio
Car los Va la da res, ofe re cen do a re da ção do
ven ci do. 

À ma té ria po de rão ser ofe re ci das
emen das até o en cer ra men to da dis cus são.

Pas sa-se à dis cus são do subs ti tu ti vo, em tur no
su ple men tar.

O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG) – Sr. Pre -
si den te, peço a pa la vra para dis cu tir.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Com a
pa la vra o Se na dor Arlin do Por to, para dis cu tir.

O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG Para dis -
cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, de
acor do com in for ma ções do IBGE, no ano de 1997,
em re la ção a 1996, hou ve um de crés ci mo de 3,2% no
nú me ro de tra ba lha do res ru ra is em pre ga dos com
car te i ra as si na da. Em 1998, em re la ção a 1997, hou -
ve uma re du ção de 4,3% do nú me ro de tra ba lha do res 
ru ra is com car te i ra as si na da. Con se qüen te men te, au -
men to de con fli to en tre tra ba lha do res e em pre ga do -
res, o que re duz o di re i to dos tra ba lha do res, di fi cul ta a 
re la ção do tra ba lho e, prin ci pal men te, de i xa de cons -
ci en ti zar em pre ga do res e tra ba lha do res. Ba se a do
nis so, apre sen ta mos o Pro je to de Lei nº 75/2000. O
Re la tor, Se na dor Pe dro Si mon, apre sen tou um subs -
ti tu ti vo que va lo ri zou so bre ma ne i ra o nos so pro je to e
que ago ra está para ser vo ta do em tur no su ple men -
tar.

Esta mos pro pon do, Sr. Pre si den te, que os con -
do mí ni os de pro du to res ru ra is des ti na dos à con tra ta -
ção de mão-de-obra tem po rá ria pos sam ser equi pa -
ra dos aos pro du to res ru ra is in di vi du a is para fins pre -

vi den ciá ri os, o que sig ni fi ca pa gar 2,7% da Pre vi dên -
cia So ci al e não como em pre ga do res pes soa ju rí di ca,
que deve re co lher mais de 28%. A nos sa ex pec ta ti va
é a de di mi nu ir o con fli to en tre tra ba lha do res e em pre -
ga do res, as se gu ran do aos tra ba lha do res a pos si bi li -
da de de ter a sua car te i ra as si na da, na tu ral men te as -
se gu ran do-lhe mais dig ni da de e po ten ci al para usu -
fru ir, no mo men to opor tu no, aqui lo a que tem di re i to: a 
apo sen ta do ria.

Nos so en ca mi nha men to é no sen ti do da apro -
va ção da emen da apre sen ta da pela Se na do ra He lo í -
sa He le na.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.

Du ran te o dis cur so do Sr. Arlin do Por -
to, o Sr. Edi son Lo bão, Pre si den te em exer -
cí cio, de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é
ocu pa da pelo Sr. Anto nio Car los Va la da res,
2º Vice-Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Con ti nua em dis cus são a ma té ria. (Pa u sa.) 

Não ha ven do mais quem peça a pa la vra, en cer -
ro a dis cus são.

Não foi apre sen ta da emen da. Assim, o subs ti tu -
ti vo é dado como de fi ni ti va men te ado ta do, sem vo ta -
ção, nos ter mos do art. 284 do Re gi men to Inter no.

A ma té ria vai à Câ ma ra dos De pu ta dos. 

É o se guin te o subs ti tu ti vo apro va do:

SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 75, DE 2000.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O in ci so V do art. 1º da Lei nº 8.212, de 24
de ju lho de 1991, pas sa a vi go rar acres ci do da

se guin te alí nea i:

“Art. 12.  
V – 
i) o con do mí nio de pro du to res ru ra is,

es ta be le ci do com a fi na li da de úni ca de con -
tra ta ção de mão-de-obra;

....................................................."(NR)

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Item 10 :

Re que ri men to nº 256, de 1999, da Se -
na do ra Emi lia Fer nan des, so li ci tan do o so -
bres ta men to da tra mi ta ção do Pro je to de



De cre to Le gis la ti vo nº 4, de 1999 (nº
658/98, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o tex to do Acor do Co mer ci al ce le bra -
do en tre o Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va 
do Bra sil e o Go ver no da Re pú bli ca da Indo -
né sia, em Bra sí lia, em 24 de se tem bro de
1996, até que os con fli tos en vol ven do aque -
le País se jam me lhor es cla re ci dos, ten do

Pa re cer sob nº 605, de 2001, da Co -
mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa
Na ci o nal, Re la tor ad hoc: Se na dor Ro meu
Tuma, pela pre ju di ci a li da de do Re que ri men -
to.

A Pre si dên cia, nos ter mos do art. 334, in ci so I,
do Re gi men to Inter no, de cla ra pre ju di ca do o Re que -
ri men to nº 256, o qual será ar qui va do de fi ni ti va men -
te. O Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 4, de 1999,
será in clu í do na Ordem do Dia opor tu na men te.

A SRA EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS)
– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – É so bre o as sun to?

A SRA EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS)
– Exa ta men te.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Tem V. Exª a pa la vra, que dis po rá de cin co mi -
nu tos

A SRA EMILIA FERNANDES  (Blo co/PT – RS.
Pela or dem. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den -
te, Sr.ªs e Srs. Se na do res, é im por tan te que se faça
um res ga te his tó ri co des ta ma té ria. Lem bro ape nas
que fui Re la to ra, na Co mis são de Re la ções Exte ri o -
res e De fe sa Na ci o nal, do pro je to de de cre to le gis la ti -
vo que es ta be le ce o acor do in ter na ci o nal en tre o Bra -
sil e a Indo né sia, ao qual de mos pa re cer fa vo rá vel. O
pro je to che gou a ple ná rio exa ta men te no pe río do de
pro fun dos con fli tos en tre a Indo né sia e o Ti mor Les te, 
ra zão por que. en tra mos com um re que ri men to de so -
bres ta men to da tra mi ta ção dele até que os con fli tos
en tre os dois pa í ses fos sem es cla re ci dos. O re que ri -
men to foi apro va do pelo Ple ná rio, vol tou à nos sa Co -
mis são, foi ana li sa do pelo Se na dor Ro meu Tuma, que 
apre sen tou seu pa re cer de pre ju di ci a li da de de nos so
re que ri men to em tem po ne ces sá rio para que vís se -
mos o de sen ro lar dos pro ble mas, como o avil ta men to
dos di re i tos hu ma nos e da de mo cra cia, vi san do à so -
lu ção mais con cre ta do con fli to.

Qu e ro di zer aos Srs. Se na do res que o ar qui va -
men to do re que ri men to é per ti nen te e que con ti nu a -
mos man ten do a nos sa po si ção so bre a im por tân cia

des se acor do co mer ci al en tre o Bra sil e a Indo né sia, o 
qual fa ci li ta rá a in te gra ção en tre os dois pa í ses.

A ques tão do Ti mor Les te mo vi men tou a aten -
ção de to dos os pa í ses, por tan to, o re que ri men to era
ne ces sá rio, e as sim foi en ten di do pelo Ple ná rio. Faço
esse re gis tro para que as Srªs e os Srs. Se na do res
sa bi am o por quê do pa re cer e do re que ri men to.

Enten de mos que a Indo né sia e o Ti mor Les te vi -
ve ram mo men tos de gran des con fli tos, hou ve mor tes
e con fron tos, as sas si na to de de pu ta dos. Tudo ocor -
reu exa ta men te na que le mo men to. Pe di mos o so -
bres ta men to para di zer que o Bra sil que ria uma sa í da
de mo crá ti ca, pa cí fi ca, para a si tu a ção que aque les
dois pa í ses es ta vam vi ven do. Não po día mos apla u dir
um país que es ta va in va din do a de mo cra cia e a so be -
ra nia de ou tro, bem como vi o lan do di re i tos hu ma nos.

Nes te mo men to, no en tan to, as co i sas se en ca -
mi nham fa vo ra vel men te. Então, nada mais jus to que
se peça o ar qui va men to do nos so re que ri men to, para
que o acor do in ter na ci o nal tra mi te le gal men te nes ta
Casa.

Era esse o es cla re ci men to que eu gos ta ria de
fa zer, em res pe i to aos no vos Se na do res, Sr. Pre si -
den te.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Esgo ta das as ma té ri as cons tan tes da Ordem
do Dia.

So bre a mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra
ofe re cen do a re da ção fi nal ao Pro je to de Lei da Câ -
ma ra n.º 27, de 2001, que, nos ter mos do art. 320 do
Re gi men to Inter no, se não hou ver ob je ção do Ple ná -
rio, será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se -
na dor Nilo Te i xe i ra Cam pos.

É lido o se guin te:

PARECER 731, DE 2001
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 27, de 2001 (nº 2.515, de 2000,
na Casa de ori gem).

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 27, de 2001 (nº 2.515,
de 2000, na Casa de ori gem), que dá nova de no mi na -
ção ao Insti tu to Na ci o nal de Estu dos e Pes qui sas
Edu ca ci o na is — INEP.

Sala de Re u niões da Co mis são, 8 de agos to de
2001. – Edi son Lo bão Pre si den te – Re la tor – Ro -
nal do Cu nha Lima – Anto nio Car los Va la da res –
Mar lu ce Pin to – Nilo Te i xe i ra Cam pos.



ANEXO AO PARECER Nº 731,  DE 2001

Dá nova de no mi na ção ao Insti tu to
Na ci o nal de Estu dos e Pes qui sas Edu ca -
ci o na is — INEP.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O ins ti tu to Na ci o nal de Estu dos e Pes qui -

sas Edu ca ci o na is, cri a do pelo Lei nº 378, de 13 de ja -
ne i ro de 1937, e trans for ma do em Au tar quia Fe de ral
pela Lei nº 9.448, de 14 de mar ço de 1997, pas sa a
de no mi nar-se Insti tuo Na ci o nal de Estu dos e Pes qui -
sas Edu ca ci o na is Aní sio Te i xe i ra — INEP.

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Nilo Te i xe i ra
Cam pos.

É lido e apro va do o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 428, DE 2001

Nos ter mos do art. 321 do Re gi men to Inter no,
re que i ro a dis pen sa de pu bli ca ção do Pa re cer, para
ime di a ta dis cus são e vo ta ção da re da ção fi nal do Pro -
je to de Lei da Câ ma ra nº 27, de 2001 (nº 2.515/2000,
na Casa de ori gem), que dá nova de no mi na ção ao
Insti tu to Na ci o nal de Estu dos e Pes qui sas Edu ca ci o -
na is — INEP.

Sala das Ses sões, 8 de agos to de 2001 –  Car -
los Wil son.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Apro va do o re que ri men to, pas sa-se à ime di a ta
apre ci a ção da re da ção fi nal.

Em dis cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da.
A ma té ria vai à san ção.
O SR. PAULO HARTUNG (Blo co/PPS – ES) –

Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -

res) – V. Exª tem a pa la vra, Se na dor Pa u lo Har tung.
O SR. PAULO HARTUNG (Blo co/PPS – ES.

Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, gos ta ria de re gis trar o meu voto “sim” no
Item 4 da pa u ta.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – A Ata re gis tra rá, con for me pre vê o Re gi men to,
a ma ni fes ta ção de V. Exª.

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT) – Sr. Pre -
si den te, da mes ma for ma, que ria re gis trar o meu voto
“sim” na vo ta ção do Item 4.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Se na dor Jo nas Pi nhe i ro, a Ata re gis tra rá o voto
de V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – So bre a mesa, co mu ni ca ção que será lida pelo
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Nilo Te i xe i ra
Cam pos.

É lida a se guin te:

COMUNICAÇÃO

Se nhor Pre si den te,
Con for me as ra zões ex pos tas no pro nun ci a -

men to que fiz na ses são de 8 de agos to de 2001, co -
mu ni co a Vos sa Exce lên cia e aos meus no bres pa res, 
a mi nha des fi li a ção do Par ti do do Mo vi men to De mo -
crá ti co Bra si le i ro – PMDB e a mi nha nova op ção par ti -
dá ria para o Par ti do So ci al De mo cra ta Bra si le i ro –
PSDB, ao qual me fi li a rei bre ve men te, em data a ser
fi xa da.

Sala das Ses sões, 8 de Agos to de 2001. – Ro -
nal do Cu nha Lima. 

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – O ex pe di en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. ALBERTO SILVA  (PMDB – PI) – Sr. Pre -
si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Com a pa la vra V. Exª.

O SR. ALBERTO SILVA (PMDB – PI. Pela or -
dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, gos ta -
ria de re gis trar o meu voto “sim” na vo ta ção an te ri or.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Se na dor Alber to Sil va, a Ata re gis tra rá o voto
de V. Exª.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra, como Lí der.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Tem V. Exª a pa la vra.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE. Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, pro va vel men te, na pró -
xi ma se ma na, o Mi nis tro Pe dro Ma lan virá à Co mis -
são de Assun tos Eco nô mi cos para dar ex pli ca ções a
res pe i to do novo acor do com o FMI.



Infe liz men te, mais uma vez, o Se na do Fe de ral
fará o pa pel de es pec ta dor. De ba te re mos com o Mi -
nis tro Ma lan, S. Exª pro va vel men te re pe ti rá seu fun -
da men ta lis mo eco nô mi co – o que faz há seis anos e
meio, to das as ve zes que vem a esta Casa; apre sen -
ta rá as jus ti fi ca ti vas; dirá que é a sal va ção da eco no -
mia bra si le i ra. E nós le van ta re mos ques ti o na men tos,
de ba te re mos, mas fi ca rá por isso mes mo.

Lem bra mos que, em 1997 ou 1998, o acor do
an te ri or foi apro va do nes ta Casa – re gis tro in clu si ve
que só veio para cá por que nós, da Opo si ção, en tra -
mos com um man da do de se gu ran ça no Su pre mo Tri -
bu nal Fe de ral.

Na oca sião, foi dito que só era ne ces sá rio man -
dar para cá por que se tra ta va de um acor do di fe ren te,
não ape nas com o FMI, mas que pres su pu nha tam -
bém ope ra ções fi nan ce i ras com o BIS (Ban co para
Com pen sa ções Inter na ci o na is), com o BID (Ban co
Inte ra me ri ca no de De sen vol vi men to), com um ban co
do Ja pão, com o De uts che Bank e ou tros.

O ca lha ma ço do acor do che gou aqui numa se -
gun da-fe i ra à tar de, na ter ça-fe i ra de ma nhã, o Mi nis -
tro Pe dro Ma lan veio fa zer a jus ti fi ca ti va. No mes mo
dia, a Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos vo tou o
acor do e, na quar ta-fe i ra, o Ple ná rio do Se na do Fe de -
ral vo tou a ma té ria fa vo ra vel men te.

Ontem, tive a opor tu ni da de de as sis tir a par te
das jus ti fi ca ti vas do Mi nis tro Pe dro Ma lan. Cons ta -
tou-se, mais uma vez, que S. Exª de se ja mu i to vi a bi li -
zar-se como can di da to do Go ver no.

O Mi nis tro re sol veu ago ra, em to das as suas in -
ter ven ções, es ta be le cer po lê mi cas com o PT. Inclu si -
ve, está bem in for ma do e aces sa às ve zes o site do
PT. Sou be até que, a exem plo do que S. Exª fez no
con gres so do PT em 1991, já leu to das as te ses das
cor ren tes do nos so Par ti do do pro ces so de su ces são
que está sen do ago ra es ta be le ci do.

S. Exª quer, na tu ral men te, cre den ci ar-se como
can di da to, o que pode acon te cer, já que a di fe ren ça
de 6% para 3% ou para 2% não é mu i to gran de.
Então, no fri gir dos ovos, o Mi nis tro Pe dro Ma lan pode 
aca bar sen do o can di da to do PSDB e do Go ver no.

Afo ra essa par te po lí ti ca, S. Exª ex pli ca, jus ti fi ca
e apre sen ta aqui lo que já era de co nhe ci men to de to -
dos e já era a ex pec ta ti va, por que o re ce i tuá rio do FMI 
não muda no tem po nem no es pa ço. O mes mo que
vale para a co chin chi na vale para o Bra sil, para a Ta i -
lân dia, para a Chi na, para a Rús sia. Os anos pas sam
e ele con ti nua com a mes ma len ga len ga, o mes mo re -
ce i tuá rio: su pe rá vit pri má rio, re du ção de dé fi cit e pri o -

ri za ção de tudo aqui lo que é eco no mi za do, que gera o 
su pe rá vit pri má rio, para pa ga men to de ju ros.

O pro ble ma não é sim ples men te a dis cus são de
rom per ou não com o FMI. O Mi nis tro Pe dro Ma lan
pro cu ra as pa la vras de or dem do PT como “fora FMI”
ou “rom per com o FMI”, co bran do isso como jus ti fi ca -
ti va para o que ele cha ma de nos sa in co e rên cia.

Não se tra ta da vi são de “de mo ni za ção” do FMI
nem se quer de rom per com o FMI, já que o Bra sil é
só cio dele. Tra ta-se, e esta dis cus são na tu ral men te
vai ocor rer quan do che gar mos mais per to da cam pa -
nha ele i to ral e es ta be le cer mos o de ba te eco nô mi co,
de ana li sar se va mos con ti nu ar com uma po lí ti ca eco -
nô mi ca que, na sua to ta li da de, de for ma ab so lu ta -
men te acrí ti ca, apli ca o re ce i tuá rio do FMI, ou se o
Go ver no bra si le i ro – e me re fi ro ao fu tu ro, por que não
te mos a ex pec ta ti va de que o atu al ve nha a ca mi nhar
nes sa di re ção – irá rom per com esta po lí ti ca do FMI.

Cada vez mais, a crí ti ca à po lí ti ca do FMI no
mun do não é uma ex clu si vi da de de se to res da es -
quer da mun di al. A crí ti ca à po lí ti ca do FMI, ao seu re -
ce i tuá rio or to do xo, que vem dan do com os bur ros
n’água em di ver sos pa í ses des te pla ne ta, vem sen do
au men ta da por se to res cada vez mais in sus pe i tos
que ana li sam a eco no mia mun di al. 

Te mos de lem brar que quan do a Rús sia “que -
brou” em 1998, ela já vi nha, há seis me ses, fa zen do o
de ver de casa im pos to pelo re ce i tuá rio do FMI.

Nes te mo men to, a so ci e da de bra si le i ra como
um todo está so fren do al guns dos efe i tos co la te ra is
da po lí ti ca or to do xa do FMI: o apa gão e a eco no mia
de ener gia que a Na ção bra si le i ra está sen do con vo -
ca da a fa zer, e está aten den do, por que o povo bra si le -
i ro tem dado de mons tra ções ca ba is de que é mu i to
mais in te li gen te e so li dá rio do que as eli tes que o go -
ver nam.

O mo men to que es ta mos vi ven do hoje, em re la -
ção às nos sas de bi li da des na in fra-es tru tu ra, são de -
cor ren tes des se tipo de re ce i tuá rio. É a ló gi ca de que
in ves ti men to, in clu si ve em in fra-es tru tu ra, é clas si fi -
ca do pe los con ta do res do FMI como des pe sa; por tan -
to, as des pe sas di mi nu em o su pe rá vit pri má rio e pre -
ci sam ser re du zi das, mes mo que se jam “des pe sas”
que, na ver da de, são in ves ti men tos em in fra-es tru tu ra 
que po dem con tri bu ir para a re to ma da do de sen vol vi -
men to a cur to e mé dio pra zo. Aí, sim, por meio da re -
to ma da do de sen vol vi men to, au men tar o su pe rá vit
pri má rio e di mi nu ir o dé fi cit.

Infe liz men te, pelo que eu vi on tem, na se ma na
que vem va mos es ta be le cer aqui a con ti nu i da de des -
se tipo de si tu a ção. A ma i o ria go ver nis ta, na tu ral men -
te, vai jus ti fi car que é uma me di da para ga ran tir a si tu -



a ção do Bra sil, para evi tar o que acon te ceu com a
Argen ti na. É a len ga len ga de sem pre. Como te mos
dito já há al guns anos, re cor re-se a esse “pron to-so -
cor ro” do FMI, exa ta men te em face da ab so lu ta de -
pen dên cia que o Bra sil con ti nua ten do dos ca pi ta is
vo lá te is e ex ter nos e prin ci pal men te por não le var em
con si de ra ção os in te res ses ma i o res da Na ção.

La men ta vel men te, Sr. Pre si den te, este de ba te
con ti nua sen do, aqui no Se na do, uma dis cus são de
sur dos. O apa gão é um exem plo em ble má ti co de si tu -
a ção crí ti ca para a qual cha ma mos a aten ção de to -
dos. Qu an do le van tá va mos, ao lon go do tem po, a ne -
ces si da de de es ta be le cer um novo mo de lo de pri va ti -
za ção e de in ves tir na ge ra ção de ener gia, sem pre
éra mos clas si fi ca dos como di nos sa u ros e re cal ca dos
por ter mos per di do as ele i ções. Infe liz men te, a ar ro -
gân cia, a em pá fia e a auto-su fi ciên cia dos que fa zem
a po lí ti ca eco nô mi ca con ti nu am as mes mas. Pro va
dis so é a en tre vis ta do ban que i ro Edmar Ba cha,
ex-mem bro do Go ver no, que che ga ao des pa u té rio
de di zer: “O PT vai per der a ele i ção, mas ain da vai ca -
u sar mu i to pre ju í zo à eco no mia”. Essa de cla ra ção me 
fez lem brar de quan do in gres sei na fa cul da de, onde
os ca lou ros re ce bi am dos ve te ra nos os dez man da -
men tos, ei va dos de bom hu mor, mas que, ao mes mo
tem po, per pas sa vam um pro fun do au to ri ta ris mo. A
de cla ra ção do Edmar Ba cha me fez re cor dar um des -
ses man da men tos, que di zia o se guin te: “O ve te ra no
nun ca erra, ra ra men te se en ga na, e, quan do isso
acon te ce, a cul pa é ex clu si va men te do ca lou ro”.

É exa ta men te isso que o Edmar Ba cha dis se: “O 
PT vai per der a ele i ção, mas vai atra pa lhar a eco no -
mia.” Quer di zer, os er ros da equi pe eco nô mi ca são
ca u sa dos, aliás, os er ros, não, os en ga nos, por que a
equi pe eco nô mi ca nun ca erra, ra ra men te se en ga na,
e, quan do en ga na, a cul pa é do PT, da Opo si ção. 

Edmar Ba cha tem uma cer ta ra zão, por que os
ban que i ros, de um modo ge ral, têm a tris te ma nia de
con fun dir os in te res ses na ci o na is com os seus pró pri -
os in te res ses; con fun dir a eco no mia do País com a
eco no mia dos ban cos. Então, nes se as pec to, sob
essa ló gi ca, o Edmar Ba cha está cer to: “O PT vai pre -
ju di car a eco no mia”. Não a eco no mia do País, não os
in te res ses da so ci e da de, mas a eco no mia dos in te -
res ses que ele re pre sen ta e as ati vi da des dos in te res -
ses que ele re pre sen ta, com cer te za o PT irá pre ju di -
car.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Per -
mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Com pra zer. Se na dor Edu ar do Su plicy.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Eu
gos ta ria de adu zir al gu mas re fle xões aos ar gu men tos 
que V. Exª vem de sen vol ven do tão bem. Pri me i ra -
men te, co me çan do pe las ob ser va ções do eco no mis -

ta Edmar Ba cha, ex-as ses sor do Mi nis tro da Fa zen -
da, Fer nan do Hen ri que Car do so, e hoje pre si den te da 
Asso ci a ção dos Ban cos de Inves ti men to no Bra sil.
Du ran te os anos ses sen ta e se ten ta, Edmar Ba cha
ha via se dis tin gui do, tal como en tão o Mi nis tro da Fa -
zen da Pe dro Ma lan, como um dos crí ti cos do pro ces -
so de con cen tra ção da ren da e da ri que za, bem como 
do pro ces so de di ta du ra do re gi me mi li tar que ca rac -
te ri za va o Bra sil. Edmar Ba cha foi um dos que se tor -
nou co nhe ci do pela ex pres são Be lín dia, di zen do que
o Bra sil era uma mis tu ra de Bél gi ca e de Índia. Em
1978, Edmar Ba cha pu bli cou, com Ro ber to Man ga -
be i ra Unger, o li vro Par ti ci pa ção, Sa lá rio e Voto: Um 
Pro je to de De mo cra cia para o Bra sil. No ca pí tu lo
de me di das para me lhor dis tri bu i ção da ren da, pro pu -
nha ele que hou ves se prin ci pal men te duas me di das:
a re a li za ção da re for ma agrá ria e a ins ti tu i ção de um
pro gra ma da ga ran tia de ren da mí ni ma, por meio de
um im pos to de ren da ne ga ti vo. Qu an do as ses sor do
Mi nis tro da Fa zen da na im plan ta ção do Pla no Real,
che guei a di a lo gar com ele para ve ri fi car se não gos -
ta ria de in tro du zir, como uma con tra par ti da do pro -
ces so de es ta bi li za ção da eco no mia, tam bém aqui lo
que ele pro pug na va em 1978: a ga ran tia de uma ren -
da mí ni ma. Entre tan to, ele ava li ou que não era ain da
o mo men to para que isso pu des se ocor rer. Impor tan -
te res sal tar que, pas sa dos sete anos, no que diz res -
pe i to aos ob je ti vos de re a li za ção de jus ti ça, de me lho -
rar a dis tri bu i ção da ren da e de er ra di car a po bre za, o
Go ver no Fer nan do Hen ri que Car do so de i xa ex tra or -
di na ri a men te a de se jar. Nos sa si tu a ção é tal que a
pri o ri da de con ti nua sen do o aten di men to aos cre do -
res in ter na ci o na is, bem como aos cre do res in ter nos
do Bra sil, que são aque les que es tão na fa i xa de ma i -
or ren da. O Mi nis tro Pe dro Ma lan tem dito que a es ta -
bi li da de é o seu pro pó si to ma i or e que a es ta bi li da de
em si se ria uma po lí ti ca so ci al sig ni fi ca ti va, como se a
con tra par ti da do mo de lo que vem ado tan do não im pli -
cas se di fi cul da des por ve zes tão gra ves como aque -
las que de cor rem da in fla ção. Eu me re fi ro, Se na dor
José Edu ar do Du tra, ao au men to da dí vi da, por que,
de de zem bro de 1994 a maio de 2001, a dí vi da mo bi -
liá ria fe de ral au men tou de R$62 bi lhões para R$562
bi lhões, o que sig ni fi ca qua se 10 ve zes. Já a dí vi da lí -
qui da do se tor pú bli co, in clu in do União, Esta dos e
Mu ni cí pi os, que era in fe ri or a 30% do PIB, che gou a
52% do PIB em abril úl ti mo. Por tan to, es ta mos vi ven -
ci an do um pro ce di men to que, cer ta men te, pre ci sa de
uma crí ti ca que seja fe i ta por um ava li a dor que não te -
nha aque la ati tu de de que sabe tan to, e sem le var em
con si de ra ção as crí ti cas que o Par ti do dos Tra ba lha -
do res está fa zen do. Se ria ex tre ma men te im por tan te
para o Se na do que vi es sem os Mi nis tros da Fa zen da
e do Pla ne ja men to a esta Casa com a ati tu de de di ze -
rem que es tão pro pon do tais me tas e tais li mi tes para
as di ver sas áre as jun to ao Fun do Mo ne tá rio Inter na ci -
o nal. Mas se o Se na do Fe de ral es ta be le cer ou tros li -



mi tes e ou tras me tas, en tão po de ria o Mi nis tro da Fa -
zen da, o Go ver no bra si le i ro, jun to ao FMI, di zer que
os ter mos ne go ci a dos até o pre sen te não fo ram aque -
les que o Se na do apro vou. Essa de ve ria ser a nos sa
ati tu de; esse de ve ria ser o con te ú do do diá lo go. O Mi -
nis tro da Fa zen da de ve ria ver o Con gres so Na ci o nal – 
so bre tu do o Se na do Fe de ral, que tem a res pon sa bi li -
da de cons ti tu ci o nal de apro var ou não os ter mos de
acor dos fi nan ce i ros in ter na ci o na is – como ins tru men -
to de apo io para uma po si ção mu i to mais as ser ti va
jun to ao or ga nis mo fi nan ce i ro in ter na ci o nal ou ao
con jun to de les. Assim, pre za do Lí der do Blo co de
Opo si ção, Se na dor José Edu ar do Du tra, ava lio que
se ria ade qua do apro ve i tar mos a re u nião da Co mis -
são de Assun tos Eco nô mi cos, que ocor re rá se ma na
que vem com a pre sen ça dos Mi nis tros Pe dro Ma lan e 
Mar tus Ta va res, para ten tar mos re ver ter a ati tu de que 
até ago ra vem ca rac te ri zan do a re la ção en tre o Mi nis -
té rio da Fa zen da e o Se na do Fe de ral, a fim de que
não se ja mos no va men te um sim ples mata-bor rão do
acer to en tre o Go ver no e o FMI.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Se na dor Edu ar do Su plicy, V. Exª toca no pon to
prin ci pal da dis cus são, que não é sim ples men te se
so mos con tra ou a fa vor do Fun do Mo ne tá rio Inter na -
ci o nal como pa la vra de or dem. A ques tão é como os
res pec ti vos Go ver nos e os res pec ti vos Con gres sos
se po si ci o nam em re la ção aos acor dos e exi gên ci as
do FMI. 

Há qua tro ou cin co anos – se não me en ga no –,
hou ve um de ba te no Con gres so ame ri ca no a res pe i to 
do apor te de mais re cur sos dos Esta dos Uni dos para
o FMI. O Con gres so apro vou esse sub sí dio, des de
que es ses re cur sos não fos sem uti li za dos em fi nan ci -
a men tos para aju dar ou tros pa í ses a de sen vol ve rem
pro je tos nas áre as de mi cro e le trô ni ca, têx til e de si de -
rur gia, áre as exa ta men te em que os Esta dos Uni dos
es ta vam per den do com pe ti ti vi da de. O Con gres so
ame ri ca no apro vou o au men to de apor te de ca pi tal
ame ri ca no para o FMI, des de que isso não fe ris se os
in te res ses ame ri ca nos.

Infe liz men te, essa não tem sido a pos tu ra do
nos so Con gres so em as sun tos se me lhan tes.

O Sr. Anto nio Car los Va la da res (PSB – SE) –
Con ce de-me V. Exª um apar te?

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Sr. Pre si den te, sei que o meu tem po está-se es -
go tan do, mas que ria ain da con ce der um apar te ao
Se na dor Anto nio Car los Va la da res. Com pro me to-me
a en cer rar o pro nun ci a men to logo em se gui da.

Se na dor Anto nio Car los Va la da res, ouço V. Exª
com pra zer.

O Sr. Anto nio Car los Va la da res (PSB – SE) –
Se na dor José Edu ar do Du tra, fe li ci to V. Exª pe las con -
si de ra ções a res pe i to do novo acor do já as si na do –
an tes de qual quer pro nun ci a men to do Con gres so Na -
ci o nal – pelo Go ver no com o FMI, o que obri ga rá a
uma eco no mia de mais de R$45 bi lhões. Isso sig ni fi -
ca, sem dú vi da, que os se to res mais po bres da po pu -
la ção so fre rão com esse ar ro cho. Por exem plo: a casa 
po pu lar, que já foi um so nho da que les que que ri am
ter uma mo ra da, hoje se cons ti tui num ver da de i ro ve -
xa me para qual quer fa mí lia que te nha as su mi do com -
pro mis sos com o fi nan ci a men to imo bi liá rio da Ca i xa
Eco nô mi ca Fe de ral e dos de ma is agen tes fi nan ce i ros 
da ha bi ta ção. A Rede Glo bo, em duas edi ções se gui -
das, se gun da-fe i ra e ter ça-fe i ra, apre sen ta, com nú -
me ros im pres si o nan tes, a fa lên cia do se tor ha bi ta ci o -
nal no Bra sil e a per se gui ção a to dos aque les que ob -
ti ve ram o fi nan ci a men to e que es tão sob ame a ça de
per de rem não so men te suas ca sas, mas de per de -
rem tudo o que pa ga ram du ran te anos e anos de tra -
ba lho. Ora, com esse acrés ci mo do su pe rá vit pri má -
rio, de 3% para 3,5%, o Bra sil vai pre ci sar aper tar
mais o cin to e, com isso, ga nham, na tu ral men te,
aque les que têm al gu ma dí vi da a re ce ber no ex te ri or,
por que o Bra sil vai eco no mi zar, ti ran do re cur sos dos
pro gra mas so ci a is. Entre 2001 e 2002 mais de R$10
bi lhões se rão dre na dos. Ora, en quan to re ce be R$15
bi lhões por um lado e gas ta R$10 bi lhões por ou tro,
para pa gar ju ros da dí vi da, en tão...! Nes te ins tan te, o
pro nun ci a men to de V. Ex.ª tem con sis tên cia, é opor -
tu no, por que re ve la a pre o cu pa ção de to dos nós que
fa ze mos Opo si ção ao com por ta men to do Go ver no,
que sem pre se apre sen ta aber ta men te, di zen do que
tudo vai bem no Bra sil, que nós não va mos nos tor nar
uma nova Argen ti na. To ma ra que tal não acon te ça!
Não tor ce mos por isso, e nem so mos da po lí ti ca do
“quan to pior me lhor”, mas sa be mos o quan to o povo
do Bra sil está so fren do na pró pria pele o ra ci o na men -
to de ener gia em con se qüên cia da fal ta de po lí ti cas
pú bli cas con sis ten tes que ve nham fa zen do in ves ti -
men tos no se tor ener gé ti co. Por quê? Por que o Go -
ver no se pro põe, úni ca e ex clu si va men te, a aten der
ao re ce i tuá rio do FMI, como V. Exª se re fe riu. De for -
ma que pa ra be ni zo V. Exª mais uma vez. Estou to tal -
men te de acor do com seu pon to de vis ta e sei que o
pro nun ci a men to do Sr. Mi nis tro será ou vi do por to dos
nós e terá o nos so res pe i to, mas já sa be mos o que ele 
vai di zer e V. Exª já an te ci pou tudo. Pa ra le la men te, pa -
ra be ni zo o Lí der do Go ver no que, da qui a pou co,
cum pri rá o seu pa pel de de fen der o in de fen sá vel.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Mu i to obri ga do, Se na dor Anto nio Car los Va la -
da res. Incor po ro o seu apar te ao meu pro nun ci a men -
to. Con clu in do, que ro fa zer re fe rên cia ain da a um tre -
cho do apar te do Se na dor Edu ar do Su plicy quan do S. 
Exª re lem bra o pas sa do do eco no mis ta Edmar Ba cha
. Por isso, quan do me re fe ri a ele, dis se “eco no mis ta”



e, de po is, cor ri gi para o “ban que i ro” Edmar Ba cha. Da 
mes ma for ma que o eco no mis ta Edmar Ba cha era
bem me lhor que o ban que i ro Edmar Ba cha, o so ció lo -
go Fer nan do Hen ri que Car do so era bem me lhor que
o Pre si den te atu al. Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. José Edu ar -
do Du tra, o Sr. Anto nio Car los Va la da res, 2º
Vice-Pre si den te, de i xa a ca de i ra da pre si -
dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. Nilo Te i xe i ra
Cam pos, Su plen te de Se cre tá rio.

O Sr. Ro me ro Jucá (Blo co/PSDB – RR) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela Li de ran ça do Go ver -
no.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Te i xe i ra Cam pos) –
Tem a pa la vra V. Exª, em nome da Li de ran ça, por vin -
te mi nu tos.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, 
Srªs. e Srs. Se na do res, sem que rer en trar na pro vo ca -
ção dos Se na do res José Edu ar do Du tra, Edu ar do Su -
plicy e Anto nio Car los Va la da res, que ro ape nas re gis -
trar que os Mi nis tros Pe dro Ma lan e Mar tus Ta va res
es ta rão aqui na pró xi ma se ma na para dar as ex pli ca -
ções ne ces sá ri as ao Se na do Fe de ral quan to à ques -
tão do acor do com o FMI.

Qu an do o Se na dor José Edu ar do Du tra diz que
o Mi nis tro Pe dro Ma lan tem fi xa ção com o PT, eu di ria
que o que ocor re é o in ver so. Di ria que o PT não pas -
sa um dia sem fa lar, sem ques ti o nar, sem se le van tar
con tra as ques tões to ca das pelo Mi nis té rio da Fa zen -
da. O Mi nis tro da Fa zen da ape nas co bra que o PT tor -
ne cla ra a sua po si ção no to can te a es sas ques tões.
Mas cre io que cada um tem sua po si ção, e é im por -
tan te que seja ex pli ci ta da, para que, no mo men to cor -
re to, aí, sim, o País pos sa jul gar e de fi nir os ru mos
que a eco no mia bra si le i ra de ve rá to mar no fu tu ro, por -
que isso será de ci di do no pró xi mo ano, nas pró xi mas
ele i ções.

O Sr. José Edu ar do Du tra (Blo co/PT – SE) –
Se na dor Ro me ro Jucá, V. Exª me con ce de um apar -
te?

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Ape sar de ter ou vi do V. Exª, con ce do. Não es tou que -
ren do po le mi zar. Só que ria fa zer essa ob ser va ção.

O Sr. José Edu ar do Du tra (Blo co/PT – SE) –
Mas o bom é po le mi zar, Se na dor Ro me ro Jucá. É
ape nas para re gis trar que acre di to que V. Exª te nha
re ve la do que não quer o Mi nis tro Pe dro Ma lan como
can di da to, por que, na ver da de, a pro vo ca ção que fiz a 
ele foi de que o mes mo es ta va do i do para ser can di -
da to e, por isso, es ta va po le mi zan do com o PT. Como

V. Exª des ta cou esse pon to, en tão, devo con clu ir que
ele não é o can di da to de V. Exª. Mu i to obri ga do.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) – O
Go ver no não tem can di da to ain da. O Go ver no tem ex -
ce len tes no mes. Fala-se no Mi nis tro Pe dro Ma lan, no
Mi nis tro José Ser ra, no Mi nis tro Pa u lo Re na to, no Mi -
nis tro Pi men ta da Ve i ga, no De pu ta do da Câ ma ra dos 
De pu ta dos, Aé cio Ne ves, no Go ver na dor de São Pa u -
lo, Ge ral do Alcki min, na Go ver na do ra do Ma ra nhão,
Ro se a na Sar ney, no Go ver na dor Tas so Je re is sa ti.
Então, te mos na base do Go ver no mu i tos no mes, e
um de les, sem dú vi da, será es co lhi do can di da to pela
gran de ali an ça e dis pu ta rá as ele i ções para ga nhar.
Mas esse é um mo men to para o pró xi mo ano. V. Exª
está que ren do an te ci par que o Mi nis tro Pe dro Ma lan
seja can di da to. E S. Exª dis se on tem, em en tre vis ta
co le ti va, que não fa la va como can di da to. Por tan to, a
ob ser va ção de V. Exª não é per ti nen te.

O Sr. José Edu ar do Du tra (Blo co/PT – SE) –
Se na dor Ro me ro Jucá, gos ta ria de com ple tar o apar -
te di zen do que, em po lí ti ca, ge ral men te quem tem
mu i to é quem não tem ne nhum. V. Exª me fez lem brar
a en tre vis ta re cen te con ce di da por seu cor re li gi o ná rio 
em Ser gi pe, o Go ver na dor Alba no Fran co, quan do
anun ci ou que da ria uma no tí cia que se ria como uma
bom ba: não se ria can di da to a se na dor; per ma ne ce ria 
no go ver no ou se ria can di da to a de pu ta do fe de ral. E
lis tou os no mes de 13 pos sí ve is can di da tos. Se lis tou
tan tos no mes é por que não ha via ne nhum. V. Exª se
pa re ce com ele. Mu i to obri ga do.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Se na dor José Edu ar do Du tra, não co nhe ço de ta lhes
da po lí ti ca de Ser gi pe. O Sr. Alba no Fran co é um gran -
de go ver na dor. Cabe a ele dis cu tir os ru mos de sua
su ces são no âm bi to do par ti do. Mas, com re la ção ao
Go ver no, devo lem brar que o Mi nis tro Pe dro Ma lan
não fa lou on tem como can di da to. No mo men to cer to,
o can di da to do Go ver no será es co lhi do, anun ci a do, e
de ba te rá as idéi as, in clu si ve eco nô mi cas, com o PT e
ou tros par ti dos. É im por tan te que, no pró xi mo ano, fi -
que cla ro que rumo o PT, o Go ver no, en fim, to dos os
par ti dos de se jam para o País. Que to dos os par ti dos
te nham a sua pro pos ta no to can te à eco no mia.

Pedi a pa la vra, Sr. Pre si den te, não para tra var
um em ba te pré-ele i to ral, mas para dois re gis tros que
con si de ro im por tan tes a res pe i to de anún ci os fe i tos
pelo Mi nis tro Raul Jung mann. O pri me i ro de les de
que cer ca de 20 mi lhões de hec ta res de ter ras gri la -
das, dos 50 mi lhões de hec ta res que de ve rão ser can -
ce la dos, prin ci pal men te na Ama zô nia, se rão des ti na -
dos a no vas áre as de pro te ção am bi en tal. Por tan to, é
uma de ci são den tro do Go ver no que se en ca mi nha
no sen ti do de am pli ar ain da mais a pro te ção do meio
am bi en te, prin ci pal men te na re gião ama zô ni ca.

O Mi nis tro re gis trou tam bém que on tem a Câ -
ma ra dos De pu ta dos apro vou o pro je to que cria o Ca -



das tro Na ci o nal de Imó vel Ru ral e que essa lei de ve rá
ser san ci o na da den tro de al guns dias pelo Pre si den te 
da Re pú bli ca. O ca das tro já foi apro va do aqui pelo Se -
na do, ago ra foi apro va do pela Câ ma ra e, sem dú vi da
ne nhu ma, será um ins tru men to for te tam bém den tro
da po lí ti ca de re for ma agrá ria e de re dis tri bu i ção de
ter ras. 

Por tan to, pa ra be ni zo o Mi nis tro Raul Jung mann
pe las po si ções as su mi das, tan to na ques tão do ca -
das tro quan to na ques tão das ter ras gri la das, por que
o Mi nis té rio do De sen vol vi men to Agrá rio e o Incra es -
tão fa zen do um gran de tra ba lho de re cu pe ra ção,
como eu dis se, de algo em tor no de 50 mi lhões de
hec ta res de ter ras gri la das no Bra sil.

Sr. Pre si den te, o ou tro re gis tro que eu gos ta ria
de fa zer é so bre o tí tu lo que re ce bi da Câ ma ra de Ve -
re a do res de Boa Vis ta. Agra de ço aos ve re a do res, ao
Pre si den te da Câ ma ra, Flá vio Cha ves, e a to dos a
con ces são do tí tu lo de Ci da dão de Boa Vis ta, am pa -
ra do pelo De cre to Le gis la ti vo nº 239. Nas ci no Re ci fe,
sou per nam bu ca no, de di quei a mi nha vida po lí ti ca,
em par te, ao povo de Ro ra i ma e à ci da de de Boa Vis -
ta, e re ce bo com mu i ta dis tin ção, com mu i ta sa tis fa -
ção e com mu i ta hon ra essa con ces são de tí tu lo de ci -
da dão.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Se na -
dor Ro me ro Jucá, V. Exª me per mi te um apar te?

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Per mi to o apar te ao Se na dor Edu ar do Su plicy.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Se na -
dor Ro me ro Jucá, V. Exª fez uma re fe rên cia a ini ci a ti -
vas do Mi nis tro Raul Jung mann, e hoje a  Fo lha de S.
Pa u lo re gis trou um fato bas tan te in te res san te no con -
tra pon to do Pa i nel so bre o pre fe i to de Ca ja ze i ras, na
Pa ra í ba, Car los Antô nio, do PDT, que te ria 6.600 fa -
mí li as alis ta das para re ce ber ces tas bá si cas do Go -
ver no. E o Mi nis tro Raul Jung mann anun ci ou que po -
de rá pro ces sar os pre fe i tos do Nor des te que não fo -
rem bus car as ces tas bá si cas do Go ver no para dis tri -
buí-las em suas ci da des. Por que o pre fe i to re sol veu
ain da não fazê-lo? Di an te do anún cio, ele en vi ou um
te le gra ma ao Mi nis tro di zen do que, se o Mi nis tro Raul
Jung mann com pa re cer ao ato de dis tri bu i ção das
ces tas, ele irá bus cá-las. O pre fe i to ex pli cou o por quê. 
Dis se ele: – “De i xo o Mi nis tro es co lher quem vai re ce -
bê-las e saio cor ren do, fico vivo e não me que i mo com 
os ele i to res”. Ora, por que esse epi só dio é in te res san -
te e me re ce a nos sa re fle xão? Aliás, há pou cos dias, o 
Se na dor Ney Su as su na fez um pro nun ci a men to tam -
bém so bre esse tema e, com ele, mais uma vez, fiz
uma re fle xão que aqui re i te ro. Veja, Se na dor Ro me ro
Jucá, esse epi só dio é mu i to in te res san te por que, se
ti ver mos uma si tu a ção tal em que o pre fe i to de uma
ci da de deve de ci dir en tre as fa mí li as que es tão numa

si tu a ção de gran de ca rên cia, qual de las terá o di re i to
de re ce ber uma ces ta bá si ca? Por que não avan çar -
mos na di re ção de sim ples men te uni ver sa li zar mos
esse di re i to, para que não hou ves se essa di fi cul da de
bu ro crá ti ca de cri té ri os – que, in clu si ve, le vou o pre fe i -
to de Ca ja ze i ras a tal di le ma que che gou a pre fe rir
não bus car as ces tas? É im por tan te ter mos uma de fi -
ni ção em lei de for ma mu i to ob je ti va so bre qual fa mí lia 
ou pes soa tem di re i to. Uma for ma é es ta be le cer o cri -
té rio se gun do o qual a fa mí lia ou a pes soa terá o di re i -
to des de que sua ren da não atin ja de ter mi na do pa ta -
mar, des de que te nha cri an ças na es co la etc. Em vez
de ces ta bá si ca, mais efi caz será a fa mí lia re ce ber em 
di nhe i ro ou em car tão mag né ti co, como, aliás, pa re ce
ser a con clu são do pró prio Go ver no Fer nan do Hen ri -
que e do Mi nis tro Raul Jung mann, con for me as suas
úl ti mas de cla ra ções.

O Sr. Car los Be zer ra (PMDB – MT) – Se na dor
Su plicy, o Mi nis tro do De sen vol vi men to Agrá rio é mu i -
to bom em pro pa gan da, é óti mo.

O Sr. Edu ar do Su plicy  (Blo co/PT – SP) – S. Exª 
tem uti li za do mu i to a pu bli ci da de, que tem sido mais
efi caz que pro pri a men te a for ma de to das as fa mí li as
te rem o di re i to à vida, à exis tên cia, à ren da.

O Sr. Car los Be zer ra (PMDB – MT) – O mais
im por tan te é o mar ke ting – para al guns.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Mas,
di an te de epi só di os como o ocor ri do hoje no pa i nel,
te nho-me con ven ci do de que será mais ade qua do ao
Bra sil che gar, o quan to an tes, ao dia em que dará
uma ren da bá si ca in con di ci o nal a to das as pes so as.
Mu i to obri ga do, Se na dor Ro me ro Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Se na dor Edu ar do Su plicy, agra de ço a V. Exª pelo
apar te, pe las ob ser va ções e pela pre o cu pa ção com
re la ção às ces tas bá si cas, uma ques tão gra ve que já
está sen do cu i da da pelo Go ver no. As Co mis sões mu -
ni ci pa is es tão até mes mo re ven do os ca das tra men tos 
para ve ri fi car o nú me ro de aten di men tos em cada Mu -
ni cí pio.

Encer ro meu pro nun ci a men to, Sr. Pre si den te,
pe din do a trans cri ção da ma té ria “Ter ras gri la das vão
se tor nar áre as pro te gi das” e do De cre to Le gis la ti vo
nº 239, de 05 de ju nho de 2001, que me con ce de o tí -
tu lo de Ci da dão de Boa Vis ta, Ro ra i ma.

Mu i to obri ga do.
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O SR. PRESIDENTE (Nilo Te i xe i ra Cam pos) – V. 
Exª será aten di do na for ma do Re gi men to.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Tião Vi a na, por
per mu ta com o Se na dor Ro nal do Cu nha Lima.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC. Pro nun cia o 
se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, tra go ao ple ná rio do Se -
na do uma dis cus são que jul go ina diá vel e que não
po de ria es tar au sen te des ta Casa e mu i to me nos do
Con gres so Na ci o nal. O as sun to clo na gem hu ma na
tem sido tra ta do pela im pren sa nos úl ti mos dias, es -
pe ci al men te pelo jor nal O Esta do de S.Pa u lo, que
tem sido van guar da e dado a de vi da e res pon sá vel
aten ção à ma té ria.

O Se na do tem uma res pon sa bi li da de es pe ci al
por hoje de ter o pa re cer fi nal de um pro je to do Se na -
dor Lú cio Alcân ta ra, que en con trou um subs ti tu ti vo do 
Se na dor Ro ber to Re quião, cuja re la to ria está em mi -
nhas mãos, na Co mis são de Assun tos So ci a is. Espe -
ro apre sen tar uma so lu ção le gis la ti va a essa ma té ria
nos pró xi mos dias.

Tra ta-se de uma si tu a ção ex tre ma men te de li ca -
da, que en vol ve des de po si ci o na men tos de ex tre ma
pre o cu pa ção de au to ri da des re li gi o sas, como o Papa
João Pa u lo II, de au to ri da des in ter na ci o na is de sa ú -
de, como o re pre sen tan te da Orga ni za ção Mun di al de 
Sa ú de, e de au to ri da des ci en tí fi cas de to dos os pa í -
ses que já têm le gis la ção so bre a ma té ria re pro du ção
hu ma na.

Há uma pre o cu pa ção com a afir ma ção inu si ta -
da do pes qui sa dor Se ve ri no Anti no re, ita li a no que re -
si de atu al men te nos Esta dos Uni dos. Ele di vul gou
que, nos pró xi mos 30 dias, es ta rá clo nan do o pri me i ro 
ser hu ma no. Há 200 vo lun tá ri as para tal me di da, o
que de i xa per ple xa a co mu ni da de ci en tí fi ca, de modo
es pe ci al os que atu am nos cam pos da sa ú de pú bli ca,
da bi oé ti ca e da pes qui sa ge né ti ca.

O Bra sil tem ci en tis tas de re no me, li ga dos ao
Cen tro de Bi oé ti ca e Pes qui sas em Re pro du ção e
Ge né ti ca da Uni ver si da de de São Pa u lo. O pes qui sa -
dor Ser gio Pena, por exem plo, afir ma que Se ve ri no
Anti no re não será lou co de ten tar clo nar se res hu ma -
nos. Ou tra gran de pes qui sa do ra de São Pa u lo, Drª
Ma ya na Zatz, afir ma que a cer te za de Se ve ri no Anti -
no re no sen ti do de que a clo na gem de hu ma nos não
tra rá con se qüên ci as é to tal men te in fun da da.

Esta mos di an te de uma si tu a ção que su pe ra em 
mu i to os ris cos das vi o len tas pes qui sas pra ti ca das
pe los na zis tas com se res hu ma nos, pois tra ta-se de
um cam po obs cu ro.

Lem bro que, quan do da clo na gem da ove lha
Dolly, hou ve 277 ten ta ti vas de re pro du ção di re ta para
ape nas um êxi to. Hou ve uma mar gem de 1% de êxi to
e 99% de aci den tes gra ves no re sul ta do da ten ta ti va
de clo na gem. Em hu ma nos, não há qual quer es tu do
nem am pa ro da le gis la ção. De ma ne i ra inu si ta da, um
pes qui sa dor diz que, mes mo em águas in ter na ci o na -
is, onde não há le gis la ção per ti nen te, fará sua pes qui -
sa e re a li za rá a clo na gem nos pró xi mos 30 dias. Exis -
te uma vi o lên cia ex plí ci ta aos di re i tos hu ma nos, à bi -
oé ti ca, à co mu ni da de ci en tí fi ca in ter na ci o nal.

Espe ro sin ce ra men te que o Se na do Fe de ral es -
te ja aten to a essa ma té ria, por que, se não, es ta re mos
re e di tan do a prá ti ca na zis ta da eu ge nia ou en tão re -
lem bran do “Admi rá vel Mun do Novo”, de Aldous Hux -
ley. É ne ces sá ria mu i ta aten ção do Con gres so Na ci o -
nal, que tem o de ver de le gis lar so bre a ma té ria e
apre sen tar uma con clu são res tri ti va às au to ri da des
ci en tí fi cas do Bra sil. No cam po da re pro du ção as sis ti -
da co mum, já ex tra po la mos os li mi tes, e não pos so
en ten der como le gí ti ma, co e ren te e ci en tí fi ca uma
prá ti ca des sa na tu re za.

A es sên cia do ser hu ma no em sua pos si bi li da de 
de so bre vi vên cia tem sido exa ta men te a sua di ver si -
da de ge né ti ca, e ago ra que rem en trar na con tra mão
da his tó ria da evo lu ção hu ma na, tra zen do a prá ti ca da 
eu ge nia à luz do dia, rom pen do e agre din do qual quer
le gis la ção in ter na ci o nal so bre a ma té ria.

É pre ci so mu i ta aten ção do Con gres so bra si le i -
ro, e es pe ro que a res pon sa bi li da de e o com po nen te
éti co fa lem mu i to mais alto. Mu i to obri ga do.
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Ca pí tu lo XII – Pes qui sa Mé di ca

É ve da do ao mé di co:
Art. 122.  Par ti ci par de qual quer tipo de ex pe -

riên cia no ser hu ma no com fins bé li cos, po lí ti cos, ra ci -
a is ou eu gê ni cos.

Art. 123.  Re a li zar pes qui sa em ser hu ma no,
sem que este te nha dado con sen ti men to por es cri to,
após de vi da men te es cla re ci do so bre a na tu re za e
con se qüên ci as da pes qui sa.

Pa rá gra fo úni co. Caso o pa ci en te não te nha
con di ções de dar seu li vre con sen ti men to, a pes qui sa
so men te po de rá ser re a li za da, em seu pró prio be ne fí -
cio, após ex pres sa au to ri za ção de seu res pon sá vel
le gal.



Art. 124. Usar ex pe ri men tal men te qual quer tipo
de te ra pêu ti ca, ain da não li be ra da para uso no País,
sem a de vi da au to ri za ção dos ór gão com pe ten tes e
sem con sen ti men to do pa ci en te ou de seu res pon sá -
vel le gal, de vi da men te in for ma dos da si tu a ção e das
pos sí ve is con se qüên ci as.

Art. 125. Pro mo ver pes qui sa mé di ca na co mu ni -
da de sem o co nhe ci men to des sa co le ti vi da de e sem
que o ob je ti vo seja a pro te ção da sa ú de pú bli ca, res -
pe i ta das as ca rac te rís ti cas lo ca is.

Art. 126. Obter van ta gens pes so a is, ter qual quer 
in te res se co mer ci al ou re nun ci ar à sua in de pen dên -
cia pro fis si o nal em re la ção a fi nan ci a do res de pes qui -
sa mé di ca da qual par ti ci pe.

Art. 127. Re a li zar pes qui sa mé di ca em ser hu -
ma no sem sub me ter o pro to co lo à apro va ção e ao
com por ta men to de co mis são isen ta de qual quer de -
pen dên cia em re la ção ao pes qui sa dor.

Art. 128. Re a li zar pes qui sa mé di ca em vo lun tá ri -
os, sa di os ou não, que te nham di re ta ou in di re ta men -
te de pen dên cia ou su bor di na ção re la ti va men te ao
pes qui sa dor.

Art. 129. Exe cu tar ou par ti ci par de pes qui sa mé -
di ca em que haja ne ces si da de de sus pen der ou de i -
xar de usar te ra pêu ti ca con sa gra da e, com isso, pre -
ju di car o pa ci en te.

Art. 130. Re a li zar ex pe riên ci as com no vos tra ta -
men tos clí ni cos ou ci rúr gi cos em pa ci en te com afec -
ção in cu rá vel ou ter mi nal sem que haja es pe ran ça ra -
zoá vel de uti li da de para o mes mo, não lhe im pon do
so fri men tos adi ci o na is.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Te i xe i ra Cam pos) –
Se na dor Tião Vi a na, V. Exª trou xe um as sun to mu i to 
im por tan te ao co nhe ci men to do Ple ná rio.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ney Su as su na,
por ces são do Se na dor Pa u lo Har tung.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Pro nun -
cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, é com gran de tris -
te za que as so mo hoje à tri bu na, para fa zer este pro -
nun ci a men to. Con tu do, em nome da hon ra e da ver -
da de, não pos so e não me vou re cu sar a fazê-lo. É
sem pre mu i to tris te vi ven ci ar a diás po ra en tre pes so -
as que ri das, ami gas, a diás po ra en tre com pa nhe i ros
de so nho em al gum mo men to.

Nes se as pec to, a po lí ti ca é, tal vez, o mais cru el
dos sor ti lé gi os. Ca mi nhos que se tri lham no com pa -
nhe i ris mo, ir ma na dos no mes mo ide al de cons tru ção
so ci al e de se con se guir fa zer um lu gar me lhor para se
vi ver, po dem e são, mu i tas ve zes, bi fur ca dos numa
cur va qual quer da es tra da. Mu i tas ve zes, com pa nhe i -

ros saem da es tra da prin ci pal e pe gam ata lhos que
não dão em lu gar al gum, mas a his tó ria pre ci sa ter
seus re gis tros. Exa ta men te por que a his tó ria pas sa a
com pe tir com a res pon sa bi li da de e para que se te nha
o re gis tro dos fa tos, ocu po a tri bu na, mas com tris te za.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a Pa ra í ba
tem 223 Mu ni cí pi os, e o PMDB tem mais de 100 Pre -
fe i tu ras; o se gun do Par ti do tem pou co mais de 40.
Hoje o PMDB da Pa ra í ba foi ci ta do como fra co por um
Se na dor pa ra i ba no – o PMDB que ti nha 60 Mu ni cí pi -
os e que hoje tem mais de 100. Não é ver da de. Foi ci -
ta do como um Par ti do pre po ten te, que ex pul sou pes -
so as. Não é ver da de. Foi ci ta do como um Par ti do que
in ter ve io em di re tó ri os mu ni ci pa is. Tra gam a in ter ven -
ção num de les e, de pú bli co, pe ni ten ci ar-me-ei. Não é
ver da de tam bém essa afir ma ção. Fa lou-se, in clu si ve,
em in ter ven ção em João Pes soa, em Cam pi na Gran -
de e em ou tros mu ni cí pi os. Ba le la, men ti ra, Sr. Pre si -
den te, Sras e Srs. Se na do res.

La men to mu i to di zer isso, mas, quan do o Se na -
dor Ro nal do Cu nha Lima vem aqui e diz que está sa -
in do, tam bém não é ver da de. S. Exª já saiu há mu i to
tem po, quan do ele re ti rou do PMDB o Pre fe i to Cí ce ro
Lu ce na Fi lho, quan do re ti rou do PMDB o De pu ta do
Arman do Abí lio Vi e i ra e ou tros, al guns para o PSDB,
ou tros para o PTB. O fi lho foi re ti ra do e está sem par ti -
do até hoje. Ora, como al guém pode per ten cer a um
par ti do se re ti ra os seus ali a dos dele? Por inú me ras
ve zes, ele anun ci ou que ia lar gar, que ia de i xar o Par -
ti do e as su mir o par ti do A, B ou C.

Inter ven ção em João Pes soa nun ca hou ve. O
que ti ve mos lá foi o aban do no, pelo Pre fe i to Cí ce ro
Lu ce na Fi lho, do Par ti do, que fi cou como um bar co à
de ri va no rio, sem ca pi tão, sem co man dan te e sem tri -
pu la ção. Nós as su mi mos. Sun Tzu, em A Arte da Gu -
er ra, diz que o po der não ad mi te es pa ço va zio; nós
ocu pa mos o es pa ço que o pre fe i to de i xou va zio.

Em Cam pi na Gran de, o Pre fe i to Cás sio Cu nha
Lima se ali ou ao PT; ago ra está sem par ti do. Como al -
guém pode es tar com o pai e os com pa nhe i ros no
PSDB e es tar ali a do ao PT, e con ti nu ar sem par ti do? 

Na ver da de, a es tra té gia de les, Sr. Pre si den te,
Sras e Srs. Se na do res, é ocu par si glas. Eles que rem
ocu par si glas, não in te res sa se há co e rên cia, não in -
te res sa co nhe cer o con te ú do pro gra má ti co. Che gam
nes ta Casa sem pre como ví ti mas, mas não o são. 

A Bí blia fala da se men te i ra, que quem plan ta co -
lhe. Pas sei vin te anos, Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se -
na do res, nes se gru po e o lar guei por que eu que ria se -
guir a es tra da prin ci pal. 



Num de ter mi na do mo men to, fi ze mos o acor do
da gran ja – a casa onde re si de o Go ver na dor da Pa ra -
í ba. O Se na dor Ro nal do já es ta va no Se na do, o cu -
nha do era o Mi nis tro da Inte gra ção Na ci o nal, o fi lho
era Pre fe i to de Cam pi na Gran de, o ir mão era De pu ta -
do Fe de ral e se ria o Vice-Go ver na dor, que ge ren ci a -
ria a ele i ção se guin te, cujo can di da to se ria Cás sio
Cu nha Lima, e o pri mo era De pu ta do Esta du al. Cre io
que ne nhu ma fa mí lia teve tan to po der no meu Esta do. 
Tal vez, por ter tan to po der, hou ve uma dis tor ção, pen -
sa ram que po de ri am fa zer tudo. 

E o que acon te ceu? De po is do acor do em que
José Ma ra nhão se ria o Go ver na dor, eu se ria o Se na -
dor e o ir mão dele se ria o Vice-Go ver na dor, eles re -
sol ve ram não cum prir. A agres são foi tão vi o len ta que
o povo da Pa ra í ba deu ao Go ver na dor José Ma ra -
nhão 82% dos vo tos, a ma i or vo ta ção que um go ver -
na dor teve nes te País. De mo cra cia é isto: voto. Mas
não pa rou aí.

Sr. Pre si den te, li o dis cur so do Se na dor Ro nal do 
Cu nha Lima. Gos ta ria de ter es ta do pre sen te, se es ti -
ves se te ria in ter vin do na oca sião. Mas, como hou ve a
tro ca, eu era o se gun do, per di a oca sião. Nele, S. Exª
diz que nós do Go ver no José Ma ra nhão te mos per se -
gui do não só ele como o gru po dele e a ci da de de
Cam pi na Gran de.

Sou de Cam pi na Gran de e te nho mu i to or gu lho
de ser cam pi nen se. Nós, cam pi nen ses, so mos um
povo di fe ren ci a do, so mos te i mo sos, lu ta mos pe las
co i sas. Inves ti uma par te do meu ca pi tal em Cam pi na
Gran de em um Shop ping Cen ter que em pre ga mais
de duas mil pes so as.

Mas foi o Go ver na dor José Ma ra nhão, na sua
ad mi nis tra ção, que per se guiu a ci da de: du pli cou a
BR-230, uma obra de mais de 100 mi lhões para um
Esta do po bre, a ma i or obra ro do viá ria que a Pa ra í ba
já teve – é uma es tra da de pri me i ro mun do, dá gos to
vê-la. Fez mais: cons tru iu o Pron to-So cor ro, que Cu -
nha Lima, cam pi nen se, es tan do no Go ver no, não
cons tru iu. José Ma ra nhão cons tru iu um he mo cen tro,
tam bém de pri me i ro mun do; de ze nas de es co las; le -
vou água a ba ir ros. Mas sua ma i or obra foi Aca uã, que 
per mi ti rá que a ci da de não te nha pro ble mas com
água por mu i tos e mu i tos anos.

Mas veio a per se gui ção, re sul ta do a da cha ma -
da “dor de co to ve lo”. Eles po de ri am ter fe i to e não o fi -
ze ram. Eu en ten do, psi co lo gia hu ma na é as sim mes -
mo. 

Fico com pena, tris te por ter de vir aqui re la tar
tudo isso, por que sei di fe ren ci ar, Srªs e Srs. Se na do -
res, ini mi go de ad ver sá rio. 

Tra to com a ma i or ur ba ni da de to dos os ad ver sá -
ri os. Qu an do en con tro o Se na dor Ro nal do, lem bro os
tem pos an te ri o res, eu o cum pri men to, mas so mos ad -
ver sá ri os.

A ver da de tem de ser man ti da. Qu an do da Exe -
cu ti va do PMDB, dis se ram que o Par ti do es ta va fra co.
Um Par ti do que tem a me ta de dos pre fe i tos do Esta -
do! O Se na dor Ma gui to Vi le la, Pre si den te do PMDB,
está aqui. S. Exª foi à ina u gu ra ção da nos sa sede, a
me lhor de todo o País, e peço o seu tes te mu nho.

No dia da ina u gu ra ção da sede, ses sen ta ve re a -
do res, vin te pre fe i tos, inú me ros de pu ta dos, cen te nas
de li de ran ças pas sa ram para o PMDB, vin dos de ou -
tros par ti dos. E o Se na dor Ma gui to Vi le la foi vi li pen di -
a do por que fez um dis cur so sa u dan do esse fe i to. Dis -
se ram que ele foi até lá para di zer que iria en tre gar ao
nos so gru po. Não! O Se na dor Ma gui to dis se, na Exe -
cu ti va – e eu peço o tes te mu nho de toda a Exe cu ti va
–, o se guin te: “Vo cês ace i tam que eles vol tem – por -
que não es tão no Par ti do – e dis pu tem aqui den tro do
Par ti do?” E nós, na mes ma hora, dis se mos: “ace i ta -
mos”. “Então, vol tem ao Par ti do e nós va mos jul gar o
pe di do de in ter ven ção que vo cês fi ze ram ao PMDB”.
Não foi isso, Se na dor Ma gui to Vi le la?

V. Exª po de ria, por gen ti le za, ocu par o mi cro fo ne 
e di zer se eu es tou fa lan do a ver da de? Foi exa ta men -
te isso que acon te ceu?

O Sr. Ma gui to Vi le la (PMDB – GO) – Exa ta -
men te. V. Exª está re tra tan do aqui lo que acon te ceu
em João Pes soa. Logo a se guir, eu vou apar teá-lo.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Sr. Pre -
si den te, o que acon te ceu? Hoje, o Se na dor Ro nal do
Cu nha Lima dis se que foi ex pul so do PMDB. Não!
Não foi ex pul so. Nós o ace i ta mos de bra ços aber tos.
Ve nha! Mas ace i te a de mo cra cia de ba ter mos cha -
pas.

Ga nha mos a pri me i ra e a se gun da con ven ção.
Ía mos ga nhar no va men te se vi es sem. Eles en tra ram
na Jus ti ça. Per de ram em to das as ins tân ci as, e di zem
que foi uma ele i ção, uma con ven ção com cor rup ção.
Então, a Jus ti ça é lou ca! Lá e cá. 

Eu fico tris te, por que de se jo a união. Qu e ro o
meu PMDB cada vez mais for te, como te mos na Pa ra -
í ba e em Go iás. Qu e ro um PMDB for te no País; um
Par ti do que tem pas sa do, pre sen te e, com toda cer te -
za, terá fu tu ro, por que mes mo em uma cri se como a
que es ta mos pas san do, de se ja mos a trans pa rên cia,
a ver da de em to das as oca siões, cus te o que cus tar.

Con ce do o apar te ao no bre Se na dor Ma gui to
Vi le la, Pre si den te do PMDB.



O Sr. Ma gui to Vi le la (PMDB – GO) – Se na dor
Ney Su as su na, faço coro com as pa la vras de V. Exª e
la men to a sa í da do hon ra do e dig no Se na dor Ro nal do 
Cu nha Lima do PMDB. Evi den te men te, per der in te -
gran tes é ruim para o Par ti do, e o PMDB se sen te
frus tra do com a per da de um com pa nhe i ro do ní vel,
da es tir pe po lí ti ca do Se na dor Ro nal do Cu nha Lima.
É la men tá vel que isso te nha ocor ri do, por que en vi da -
mos to dos os es for ços em prol de uma com po si ção.
Che guei, in clu si ve, a in da gar do Go ver na dor José
Ma ra nhão e de V. Exª, Se na dor Ney Su as su na, se ha -
via como con vi ver com o gru po Cu nha Lima, e V. Exªs
res pon de ram pron ta men te que sim, que os re ce be ri -
am de bra ços aber tos e que ace i ta ri am o diá lo go. Infe -
liz men te, a re cí pro ca não foi ver da de i ra. Não ace i ta -
vam mais con vi ver com o Go ver na dor, com V. Exª, e o
Par ti do teve de op tar. Quer di zer, o pro ble ma é gra ve
para ser su pe ra do pelo Di re tó rio Na ci o nal. Na tu ral -
men te que ría mos de ci dir de po is de to das as con ver -
sa ções, opor tu ni da des e ten ta ti vas de con ci li a ção.
Entre tan to, in fe liz men te, o Se na dor to mou essa po si -
ção, que la men ta mos. Digo a V. Exª e ao Bra sil todo
que tive a hon ra de par ti ci par, em João Pes soa, da
ina u gu ra ção da sede pró pria do PMDB, in du bi ta vel -
men te a me lhor, a mais bo ni ta, a mais fun ci o nal de
todo o Bra sil e, a de João Pes soa, mu i to fun ci o nal,
mu i to bo ni ta, mu i to or ga ni za da. Fi quei re al men te en -
can ta do com o PMDB da Pa ra í ba. E mais do que isto:
fi quei en can ta do com a po pu la ri da de do Go ver na dor
José Ma ra nhão. Eu fi quei im pres si o na do! Quer di zer,
na ina u gu ra ção de uma sede, numa tar de chu vo sa
em João Pes soa, ha via lá dez mil pes so as, quin ze mil
pes so as. O Se na dor Pe dro Si mon e eu, que es pe rá -
va mos en con trar qui nhen tas pes so as na ina u gu ra -
ção, fo mos lá re ce bi dos por dez a quin ze mil pes so as
em uma fes ta ma ra vi lho sa. Vi um PMDB ex tre ma -
men te pu jan te, for te; um go ver na dor com cre di bi li da -
de, e o povo apla u din do-o sem pa rar. Per ce bi que V.
Exª, Se na dor Ney Su as su na, goza hoje tam bém de
uma po pu la ri da de mu i to gran de na Pa ra í ba e que ao
sair com V. Exª às ruas, aos res ta u ran tes, o povo gri ta -
va o seu nome, ace nan do, que ren do cum pri men tá-lo.
Saí de lá ra di an te com o PMDB, um Par ti do for te, um
go ver na dor mu i to que ri do, com mu i ta cre di bi li da de –
um Par ti do com mais de 20 de pu ta dos es ta du a is,
com mais de 90 ou 100 pre fe i tos. Só na que le dia 20,
pre fe i tos se fi li a ram ao Par ti do, sem con tar com cen -
te na de ve re a do res. Isso nos em pol ga. O PMDB da
Pa ra í ba – eu dis se isso lá – é um exem plo para o Bra -
sil em to dos os sen ti dos. Por isso, pa ra be ni zo V. Exa

pela gran de mo vi men ta ção do Par ti do lá. O Se na dor
Pe dro Si mon tam bém fi cou im pres si o na do com a atu -

a ção do PMDB. Per de mos um com pa nhe i ro, mas não
a ba ta lha nem a guer ra. Pelo con trá rio, te nho cer te za
ab so lu ta de que o PMDB da Pa ra í ba con ti nu a rá sen -
do vi to ri o so, vi go ro so e, re al men te, de tra di ções na -
que la ter ra. Meus cum pri men tos a V. Exa.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Mu i to
obri ga do, no bre Se na dor Ma gui to Vi le la. Ale gro-me
ao ou vir es sas pa la vras de V. Exª. 

A ele i ção re po rá, com toda a cer te za, aque les
que per de mos. Nós ga nha re mos a ele i ção.

Ao en cer rar, digo mais uma vez que la men to ter
de fa zer este dis cur so. Eu pre fe ri ria não ter de fazê-lo.
A bem da ver da de e para a his tó ria, eu não po de ria
de i xar de fazê-lo.

Nun ca tive ou tro Par ti do. Sou do PMDB des de o
dia em que in gres sei na po lí ti ca e, no dia que eu sair
do PMDB, sa i rei da po lí ti ca, por que co mun go com o
pro gra ma do meu Par ti do. Não en ten do como al guns
po dem per ten cer a vá ri os par ti dos, como é o caso ci -
ta do pelo gru po a que aca bei de con tra por a mi nha
opi nião.

Era o que eu ti nha a di zer, Sr. Pre si den te. 
Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Te i xe i ra Cam pos) –
Após as pa la vras pro fe ri das pelo Se na dor Ney Su as -
su na, e dan do con ti nu i da de aos nos sos tra ba lhos,
pas so a pa la vra ao Se na dor Car los Be zer ra, por per -
mu ta com o Se na dor Ma u ro Mi ran da.

O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB – MT. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Sras e Srs  Se na do res, há pou co ou vi -
mos um de ba te so bre o FMI. O Lí der do PT re fe riu-se
ao novo acor do fir ma do e so bre à dí vi da.

Acre di to que o que está se pas san do aqui é
mais ou me nos como o te a tro do ab sur do de Eugè ne
Io nes co. Abran da-se a re a ção po pu lar ao FMI, para a
ma nu ten ção do sta tu quo. Entre tan to, pen so que o
pró xi mo Pre si den te da Re pú bli ca não con se gui rá go -
ver nar o Bra sil fa zen do a mes ma acro ba cia que o atu -
al Pre si den te. Se al gum can di da to da Opo si ção pen -
sa des se modo, está equi vo ca do. A Na ção não su por -
ta mais pro mo ver su pe rá vit e su pe rá vit a fim de pa gar
ju ros aos ban que i ros, hon rar o com pro mis so da dí vi -
da. Hon ra-se o com pro mis so da dí vi da com o so fri -
men to da Na ção in te i ra, dos tra ba lha do res, dos fun ci -
o ná ri os pú bli cos, da que les que re ce bem sa lá rio mí ni -
mo. Esse tipo de po lí ti ca está de fi ni da e não muda
ago ra, pois este Go ver no tem as re gras cla ras; mas o
pró xi mo Go ver no não po de rá e nem con se gui rá con -
vi ver com essa si tu a ção. Estou per ce ben do uma pre -
pa ra ção da eli te para que o ven ce dor das ele i ções en -



tre no jogo, ade quan do-se a ele. Está en ga na do al -
guém que pen se que ga nha rá a ele i ção na Opo si ção
e man te rá o jogo que aí está.

Sr. Pre si den te, Sr as e Srs Se na do res, in for mo a V. 
Exas que apre sen tei on tem re que ri men tos de in for ma -
ção para que os Srs. Mi nis tros da Pre vi dên cia e da
Assis tên cia So ci al e do Pla ne ja men to, Orça men to e
Ges tão en vi em a esta Casa a re la ção atu a li za da dos
imó ve is de pro pri e da de da União que não es te jam
sen do uti li za dos nas ad mi nis tra ções pú bli cas fe de ra is 
e que não te nham pen dên cia ju di ci al, de ven do tal re -
la ção con ter, no mí ni mo, a lo ca li za ção, a des cri ção
su má ria e o va lor de mer ca do.

Há in for ma ções ofi ci a is, po rém não atu a li za das, 
de que a União pos sui inú me ros imó ve is, ar re ca da -
dos das mais va ri a das for mas, in clu si ve em co bran ça
da dí vi da ati va, que não têm ne nhu ma uti li da de para a 
mes ma, es tan do, mu i tas ve zes, ocu pa dos por ter ce i -
ros, com alu guéis ir ri só ri os ou até gra tu i ta men te. 

Nes sa fase de par cos re cur sos para in ves ti men -
tos, es pe ci al men te de na tu re za so ci al, se ria im por -
tan te ve ri fi car-se a pos si bi li da de de en tre gar tais imó -
ve is à Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral, para ven dê-los em
nome da União e re for çar os re cur sos do Te sou ro Na -
ci o nal.

O pri me i ro pas so se ria co nhe cer a re la ção des -
ses imó ve is, que, se gun do a im pren sa no ti ci ou, há
dois anos, che ga a três mi lhões de uni da des, in clu in -
do pré di os, ter re nos. Esse é o prin ci pal ob je ti vo dos
re que ri men tos en ca mi nha dos a esta Pre si dên cia. 

Esses mais de três mi lhões de imó ve is, con for -
me ava li a ção da Se cre ta ria de Admi nis tra ção do Go -
ver no Fe de ral, re a li za da em 1999, va lem a as tro nô mi -
ca quan tia de R$400 bi lhões! Ve jam bem, R$400 bi -
lhões na ava li a ção de 1999. São três mi lhões de imó -
ve is, que va lem R$400 bi lhões, numa ava li a ção de
1999, o que sig ni fi ca di zer que, atu al men te, esse “pa -
tri mô nio inú til” seja bem ma i or.

Anun ci ou-se, em 1999, que o BNDES iria fi nan -
ci ar a con tra ta ção de uma con sul to ria para ava li ar
pre ços e con di ções de ven da caso a caso. Ocor re que 
hoje vi ve mos um mo men to di fe ren ci a do, de fal ta de
re cur sos até para ques tões emer gen ci a is, como é o
caso da cri se do se tor ener gé ti co. Daí a su ges tão que
faço no sen ti do de que a Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral
uti li ze seu cor po téc ni co, de ex pe riên cia e efi ciên cia
com pro va das, e ven da esse pa tri mô nio, seja atra vés
de um pro ces so li ci ta tó rio ou mes mo com a re a li za -
ção de um gran de le i lão na ci o nal. 

Mas por que este ter mo “pa tri mô nio imo bi liá rio
inú til”, ex plo ra do pela im pren sa? Ora, na que le ano de 

1999, se gun do a Se cre ta ria de Admi nis tra ção, to dos
es ses imó ve is ren di am ao Go ver no Fe de ral, em alu -
guéis e ou tras ren das, ape nas R$120 mi lhões anu a is.
Isso é um ab sur do! Esta mos ad mi nis tran do pre ju í zos. 
A ma nu ten ção des se “pa tri mô nio inú til” é a mais cla ra
de mons tra ção de ine fi ciên cia ad mi nis tra ti va que vem
de mu i tos anos. É pre ci so dar um bas ta nes sa si tu a -
ção. É pre ci so que se faça um “lim pa”, e que se apli -
que to dos os bi lhões ar re ca da dos da me lhor ma ne i ra
pos sí vel. 

E é em re la ção aos mais de R$400 bi lhões a se -
rem ar re ca da dos com a ven da des ses imó ve is que
faço aos emi nen tes Se na do res al gu mas su ges tões. 

Sr. Pre si den te, não po de ria de i xar de ma ni fes tar 
aqui mi nha so li da ri e da de aos ser vi do res pú bli cos ci -
vis, que lu tam pela re com po si ção de sua ren da sa la ri -
al. Já são seis anos de du ras pe nas, di an te de uma in -
fla ção “ma qui a da” pelo Go ver no, mas que afe ta do lo -
ro sa men te as fa mí li as bra si le i ras.

O úl ti mo au men to dos ser vi do res foi de 22,7%,
con ce di do em 1995 pelo Pre si den te Ita mar Fran co.
Nes ses seis anos, a de fa sa gem atin giu o ín di ce de
75,48%, se gun do cál cu los do Di e e se. Por que o Pre -
si den te da Re pú bli ca não apli ca par te dos re cur sos
que se ri am ar re ca da dos com a ven da do “pa tri mô nio
imo bi liá rio inú til” de mais de R$400 bi lhões e não au -
men ta o sa lá rio dos ser vi do res? É mais um meio de
cor ri gir essa gran de in jus ti ça que fere o prin cí pio
cons ti tu ci o nal da ir re du ti bi li da de dos sa lá ri os, con for -
me se ma ni fes ta o Mi nis tro Mar co Au ré lio de Mel lo,
Pre si den te do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral.

Com es ses mais de R$400 bi lhões, além do au -
men to dos ser vi do res, o sa lá rio mí ni mo tam bém po -
de rá ser re a jus ta do, re cu pe ran do-se o po der aqui si ti -
vo por con ta da in fla ção ines pe ra da ocor ri da nes se
pri me i ro se mes tre.

Igual men te de ta ma nha im por tân cia, há a área
so ci al para a qual de ve mos dar ma i or pri o ri da de. Urge 
uma ação mais con sis ten te nes se sen ti do, pois sa be -
mos que a Pri me i ra Dama, Drª Ruth Car do so, vem en -
fren tan do sé ri as di fi cul da des fi nan ce i ras para a con -
du ção do Pro gra ma Co mu ni da de So li dá ria. Esse é o
re tra to de toda a área so ci al. Em re la ção ao com ba te
à seca no Nor des te, só fo ram li be ra dos, até ago ra, 2% 
do Orça men to para essa área que con si de ro a mais
crí ti ca do País. Tra ta-se da re gião cha ma da de Po lí go -
no das Se cas, no Nor des te. Para aten der àque la po -
pu la ção, pra ti ca men te nada foi li be ra do.

A Fun da ção Ge tú lio Var gas di vul gou há pou cos
dias pes qui sa que apon ta o ver go nho so ín di ce de 50
mi lhões de ci da dãos bra si le i ros que vi vem em mi sé ria 
ab so lu ta. Meu Deus! Pre ci sa mos nos re er guer como



na ção, e para isso não bas ta de mons trar um grá fi co
que apon te o cres ci men to do nos so Pro du to Inter no
Bru to. De que adi an ta, afi nal, o Bra sil fi gu rar en tre as
sete na ções mais ri cas do mun do e apre sen tar, por
ou tro lado, o ver go nho so re tra to de 50 mi lhões de in -
di gen tes?! 

Ou tra pes qui sa es tar re ce do ra re a li za da pelo
Uni cef re gis trou há pou cos me ses que 50 mil cri an ças 
vi vem do lixo no Bra sil! Para onde ca mi nha mos, afi -
nal?! Que con ce i to cul ti va mos de ci da da nia?! Pre ci -
sa mos dar me lho res con di ções de sa ú de ao povo
bra si le i ro. Os re cur sos es tão aí, nas mãos do Go ver -
no, e a sa ú de e a as sis tên cia so ci al po de ri am le var
uma boa dose de in ves ti men tos com par te des ses
mais de R$400 bi lhões de re a is da ven da do “pa tri mô -
nio imo bi liá rio inú til” da União.

O se tor ener gé ti co, Sr. Pre si den te, Sr.ªs e Srs.
Se na do res, se ria tam bém am pla men te be ne fi ci a do
com os re cur sos ar re ca da dos pelo Go ver no com a
ven da des se pa tri mô nio. Na dis cus são da Lei de Di re -
tri zes Orça men tá ri as, es ta be le ce ram-se como pri o ri -
da des nos fi nan ci a men tos do BNDES o aten di men to
a in ves ti men tos na área de ge ra ção e trans mis são de
ener gia elé tri ca, mas a si tu a ção é emer gen ci al.

Com a ven da do “pa tri mô nio imo bi liá rio inú til”,
te re mos re cur sos de so bra, por tan to, para in ves ti -
men tos em to das as fon tes de ener gia no País. O meu 
Esta do, por exem plo, Mato Gros so, o ma i or pro du tor
na ci o nal de soja e se gun do na pro du ção de grãos em
ge ral, pre ci sa des ses re cur sos para a con clu são to tal
da Usi na Hi dre lé tri ca de Man so, com ca pa ci da de
para ge rar 210 me ga watts, e im ple men tar ain da mais
in ves ti men tos em li nhas de trans mis são.

O se tor de trans por te se ria ou tro gran de be ne fi ci -
a do. Não ape nas com a re cu pe ra ção da ma lha ro do viá -
ria, que está des tru í da, mas tam bém com no vos in ves ti -
men tos para as hi dro vi as e o trans por te in ter mo dal.

Ain da na área so ci al, o Go ver no Fe de ral te ria
con di ções, de pos se des ses mais de 400 bi lhões de
re a is, de res ga tar um di re i to do ci da dão bra si le i ro de
me nor po der aqui si ti vo que é o di re i to à ha bi ta ção. Em
al guns Esta dos da Fe de ra ção, a cons tru ção de ca sas
po pu la res pra ti ca men te não exis te mais, e um exem plo 
é Mato Gros so. Nes ses qua se sete anos de ad mi nis -
tra ção, o atu al go ver no do Esta do cons tru iu ape nas
200 ha bi ta ções po pu la res. Re pi to: 200 ca sas po pu la -
res em qua se sete anos de go ver no. Isso é ri dí cu lo.

No meu go ver no, de 1987 a 90, tive a res pon sa -
bi li da de de in ves tir no se tor ha bi ta ci o nal. Cons tru í -
mos 20 mil ca sas e en tre ga mos apro xi ma da men te
dez mil lo tes ur ba ni za dos, be ne fi ci an do mais de 150
mil pes so as. O atu al go ver no de Mato Gros so não vê

pri o ri da de no se tor e, hoje, em Mato Gros so e em ou -
tros Esta dos, o que se vêem são re si dên ci as lo ta das,
di vi di das pe los pais com fi lhos, gen ros e ne tos, por
cul pa da au sên cia dos go ver nos nes se di re i to cons ti -
tu ci o nal dos ci da dãos.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, são mais
de 400 bi lhões de re a is que po de mos ar re ca dar com
a ven da des ses imó ve is. Ape nas para fa zer uma sim -
ples com pa ra ção, a Co mis são Mis ta de Orça men to,
cuja Pre si dên cia te nho a hon ra de ocu par, es ta rá re -
ce ben do do Go ver no Fe de ral, até o fi nal do mês de
agos to, a pro pos ta do or ça men to para 2002, e o Orça -
men to que es ta re mos tra ba lhan do, sabe-se pre vi a -
men te, su pe ra os 900 bi lhões de re a is. 

Ou seja, com a ven da do “pa tri mô nio imo bi liá rio
inú til” da União, va mos para um vo lu me de re cur sos
de 1 tri lhão e 400 bi lhões de re a is para que o Go ver no 
Fe de ral in vis ta com a ma i or con sis tên cia em todo o
País, prin ci pal men te em obras so ci a is. A ob ten ção
des ses re cur sos, con for me as Srªs. e os Srs. Se na do -
res po dem ver, não vem de ne nhum “pas se de má gi -
ca”. É uma fon te real, se gu ra e a que o pró prio Go ver -
no do Pre si den te Fer nan do Hen ri que já se re fe riu há
dois anos.

Ou tro be ne fí cio que o Go ver no po de ria le var
aos tra ba lha do res bra si le i ros se ria no cum pri men to
da sua res pon sa bi li da de so ci al com o pa ga men to das 
di fe ren ças re gis tra das no FGTS re fe ren tes aos Pla -
nos Ve rão e Col lor 1. São 40 bi lhões de re a is de vi dos
aos tra ba lha do res.

O Con gres so Na ci o nal apro vou re cen te men te a
Lei Com ple men tar nº110, de 29 de ju nho des te ano.
Essa lei veio cor ri gir uma gran de in jus ti ça pra ti ca da
pelo Po der Pú bli co con tra os tra ba lha do res bra si le i -
ros. Uma in jus ti ça ge ne ra li za da, já que atin giu tan to
aque les de ma i or fon te de ren da, quan to os tra ba lha -
do res de me nor po der aqui si ti vo, mas que, no con tex -
to da Fe de ra ção, com põem, tam bém, a for ça pro du ti -
va do País.

De po is de tra va dos os em ba tes na Jus ti ça en tre
tra ba lha do res, em pre sá ri os e o Po der Pú bli co, es ta -
be le ceu-se que o pa ga men to des sas di fe ren ças do
FGTS será fe i to em par ce las a par tir de ju lho do ano
que vem, por tan to da qui a um ano ain da, até ja ne i ro
de 2004. Esse pra zo foi apro va do di an te das ar gu -
men ta ções do Go ver no de que a União não dis põe
des ses re cur sos para efe tu ar o pa ga men to do FGTS
de uma só vez. Mas, mes mo de po is de cri a da essa
lei, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, com essa
“ta be la” e cro no gra ma de pa ga men to, pen so que
nada nos im pe de de con ti nu ar a bus car um meio mais 
efi ci en te de o Go ver no Fe de ral qui tar, de uma só vez,
esse dé bi to de 40 bi lhões de re a is da União para com



os tra ba lha do res bra si le i ros. Isso é pos sí vel, com a
ven da do “pa tri mô nio imo bi liá rio inú til”, caso o Go ver -
no Fe de ral se in te res se. Meu par ti do, o PMDB, cer ta -
men te dará to tal apo io.

Assim, em vez de efe tu ar o pa ga men to da di fe -
ren ça do FGTS só a par tir do ano que vem, con clu in -
do a qui ta ção des se dé bi to só em 2004 – e até lá mu i -
ta co i sa pode acon te cer –, o Go ver no Fe de ral po de ria 
pa gar essa con ta de uma só vez! Re pi to: é pos sí vel
fa zer ca i xa para isso!

Está ain da na lem bran ça de to dos nós o dis cur -
so do Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so, ain da
no iní cio do seu pri me i ro man da to, quan do afir mou,
em ou tras pa la vras, que não ape nas os ci da dãos têm
que hon rar com seus de ve res pe ran te o Po der Pú bli -
co, mas que a re cí pro ca tam bém é ver da de i ra. A
União tem o de ver de qui tar o dé bi to da di fe ren ça do
FGTS. A lei já exis te, mas o pra zo es ta be le ci do é pe -
no so de ma is, prin ci pal men te quan do ava li a mos que
exis te como efe tu ar esse pa ga men to, já!

É mu i to di nhe i ro que te re mos dis po ní vel com a
ven da des se “pa tri mô nio imo bi liá rio inú til”. Mu i to se
po de ria fa zer em to das as áre as da ad mi nis tra ção,
além das que já ci tei. Mu i to mais ain da em edu ca ção,
além de ma i or com ba te à seca que cas ti ga os nos sos
ir mãos nor des ti nos e atu a ção mais efi caz nos pro gra -
mas de ação es tra té gi ca de com ba te às de si gual da -
des re gi o na is. Po de ría mos apo i ar mais a agro in dús -
tria, res pon sá vel por par ce la sig ni fi ca ti va do nos so
PIB, e ain da ex pan dir o pro gra ma de re for ma agrá ria.

Po de ría mos, ain da, com es ses mais de R$400
bi lhões, além do que te re mos no Orça men to para
2002, in cen ti var os pro je tos de in te gra ção, a exem plo
do Cor re dor de Expor ta ção, que teve iní cio no meu
go ver no e que ain da hoje ne ces si ta con clu ir um pe -
que no tre cho de ro do via que par te de Cá ce res, cru za
a Bo lí via e che ga aos por tos de águas pro fun das do
oce a no Pa cí fi co, no Chi le e Peru, onde ocor re gran de
par te do co mér cio mun di al.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Go ver -
no Fe de ral em pre en deu ver da de i ras ba ta lhas para
pri va ti zar em pre sas na ci o na is, cons tru í das com o es -
for ço dos bra si le i ros. Sua jus ti fi ca ti va foi ar re ca dar re -
cur sos, re du zir des pe sas e aba ter a dí vi da. Ve jam,
Srªs e Srs. Se na do res, o re sul ta do. O BNDES nos in -
for ma que a ar re ca da ção te ria al can ça do até ago ra
US$67,5 bi lhões, mas os da dos do Te sou ro Na ci o nal
de hoje in di cam que a efe ti va ar re ca da ção se ria de
ape nas R$28,9 bi lhões.

O que é isso per to da ven da do “pa tri mô nio imo -
bi liá rio inú til”, su pe ri or a R$400 bi lhões? – Vi tó ria de
Pir ro!

Con cla mo, por tan to, o Exce len tís si mo Pre si -
den te Fer nan do Hen ri que Car do so a se em pe nhar
nes se pro ces so de ven da do “pa tri mô nio imo bi liá rio
inú til” da União, com apli ca ção dos re cur sos au fe ri dos 

no aba ti men to da dí vi da e num am plo pro gra ma de
de sen vol vi men to com jus ti ça so ci al.

Era o que ti nha a di zer.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Te i xe i ra Cam pos) –
Dan do pros se gui men to aos tra ba lhos, con ce do a pa -
la vra ao Se na dor Car los Pa tro cí nio. (Pa u sa)

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Iris Re zen de,
pelo tem po res tan te da pre sen te ses são.

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO. Pro nun cia
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, on tem vim à tri bu -
na para di ri gir um ape lo ao Se nhor Pre si den te da Re -
pú bli ca no sen ti do de de ter mi nar ao Go ver no que
acom pa nhe de per to o qua dro vi vi do pe los pro du to -
res de le i te em nos so País. E hoje, em um de ba te na
Con fe de ra ção Na ci o nal da Agri cul tu ra, onde se en -
con tra va o Mi nis tro de Esta do da Agri cul tu ra, pude
sen tir tam bém a pre o cu pa ção de S. Exª – in clu si ve já
exis tem si na is de ações do Mi nis tro no sen ti do de re -
co lo car as co i sas nos seus de vi dos lu ga res.

Hoje ve nho à tri bu na, Sr. Pre si den te, pre o cu pa -
do com ou tra ques tão que está fa lan do mu i to de per to 
à po pu la ção bra si le i ra. Não faz mu i to tem po, o Bra sil
in te i ro e o pró prio Go ver no fo ram sur pre en di dos com
a no tí cia da es cas sez de ener gia elé tri ca no País, le -
van do o Go ver no, em uma ação rá pi da, com pe ten te,
a es ta be le cer uma po lí ti ca de ra ci o na men to de ener -
gia em todo o País.

Mu i to se dis cu tiu a res pe i to da sur pre sa do povo 
e do pró prio Go ver no com aque la re a li da de. Mu i tos, à
po ca, pro cu ra vam jus ti fi car essa si tu a ção pela es -
cas sez de chu vas nas úl ti mas tem po ra das, o que não
ace i tei. Vim à tri bu na e dis se: exi mo o Pre si den te da
Re pú bli ca de qual quer res pon sa bi li da de, por que
esse é um pro ble ma de uma área que tem um Mi nis -
té rio es pe cí fi co para cu i dar dela. E quan do há um Mi -
nis té rio es pe cí fi co para cu i dar de de ter mi na do pro -
ble ma, é cla ro que o Pre si den te da Re pú bli ca não é
obri ga do a fi car aten to ou a bus car, pes so al men te,
co nhe cer es sas ques tões. E eu dis se à épo ca: o Mi -
nis té rio de Mi nas e Ener gia e os Mi nis té ri os da área
eco nô mi ca co lo ca ram o Pre si den te da Re pú bli ca
numa si tu a ção di fí cil. Mas já era uma re a li da de. Nin -
guém se in sur giu con tra as pro vi dên ci as to ma das
pelo Go ver no, que es ta be le ceu uma po lí ti ca de ra ci o -
na men to. Enten do que to dos nós, nes ta Casa, fo mos
sur pre en di dos com o com por ta men to po pu lar di an te
de tais pro vi dên ci as: não hou ve que bra-que bra nem
pas se a tas de pro tes to. O povo, pa ci fi ca men te, en ten -
deu, ace i tou e pas sou a aca tar a po lí ti ca de ra ci o na -
men to de ter mi na da pelo Go ver no.

Sr. Pre si den te, on tem mais uma sur pre sa: o
anún cio do pre si den te das Cen tra is Elé tri cas de Go -
iás de que nos pró xi mos dias, se não me en ga no a



par tir de ama nhã, co me ça rá o cor te de ener gia dos
con su mi do res que não con se gui ram al can çar o per -
cen tu al de ra ci o na men to de 20%. Há em Go iás cer ca
e 1 mi lhão e 600 mil con su mi do res, dos qua is cer ca
de 290 mil nos pró xi mos dias te rão cor ta do o for ne ci -
men to de ener gia, por que não al can ça ram a meta. No 
en tan to, nin guém pode ne gar que to dos os con su mi -
do res de Go iás eco no mi za ram, con su mi ram mu i to
me nos do que no mes mo pe río do do ano pas sa do.
Mas, a de ter mi na ção do Go ver no é a do cor te do for -
ne ci men to de ener gia. A gran de in da ga ção é: me re -
cem esse cas ti go os con su mi do res de ener gia elé tri -
ca que de ram tal de mons tra ção de em pe nho? Nem o
Go ver no Fe de ral es pe ra va que a par ti ci pa ção se des -
se nes sa di men são. Uns, por um ou ou tro mo ti vo, não
con se gui ram al can çar o per cen tu al es ta be le ci do pelo
Go ver no e, além de pa gar a con ta da ener gia com
mul ta, que não é pe que na, ain da vão pas sar pela hu -
mi lha ção de ter a ener gia elé tri ca cor ta da por um,
dois ou três dias. Como fi ca rá a si tu a ção de uma fa mí -
lia que te nha cri an ças em casa – quem sabe re -
cém-nas ci das – que pre ci sam de ali men ta ção du ran -
te a no i te? Como fi ca rá a si tu a ção da que las pes so as
que têm fa mi li a res do en tes? Sim ples men te por que
não con se gui ram al can çar o per cen tu al es ta be le ci do, 
re pi to, além da mul ta, vão ter a ener gia elé tri ca de
suas ca sas cor ta da.

Sr. Pre si den te, isso é de ma is! O povo não me re -
ce esse cas ti go, por que co la bo rou, to dos co la bo ra -
ram. Não falo ape nas do meu Esta do, não falo sim -
ples men te pe los go i a nos. Sei que o cla mor, o de sa -
pon ta men to, é de mi lha res e mi lha res de con su mi do -
res por este Bra sil afo ra, que não vão en ten der essa
ação do Go ver no, que não pas sa de uma hu mi lha ção
in jus ti fi cá vel. Não é o povo o res pon sá vel por essa si -
tu a ção, é o Go ver no; a área que cu i da da ener gia elé -
tri ca não teve a ca pa ci da de de fa zer pre vi são, e a
área eco nô mi ca fe chou, a qua tro mãos, os co fres pú -
bli cos, não per mi tin do que as de ma is áre as do Go ver -
no in ves tis sem nes se se tor fun da men tal. Então, não é 
o con su mi dor o cul pa do.

Ora, al can ça mos a meta pe di da, su pe ra da em
mu i tos ca sos. Enten do e não dis cu to a mul ta, acre di to 
que vai im por res pe i to; te mor até, por que não exis te
cas ti go ma i or do que co lo car a mão no bol so do con -
su mi dor. Não há ne ces si da de de pri var mi lhões de
bra si le i ros de ener gia elé tri ca. Essa me di da não re -
sol ve, bas ta a mul ta. 

Sr. Pre si den te, fi quei – re pi to – im pres si o na do
com a co la bo ra ção do povo do meu Esta do. Hoje Go -
iâ nia é uma ci da de es cu ra. Nos pré di os, quan do mu i -
to, há uma luz ace sa. Estou in for ma do de que isso
acon te ceu em to dos os Esta dos aon de che gou a re -
so lu ção do Go ver no para re du ção do con su mo, de
for ma que o cor te anun ci a do não se jus ti fi ca de for ma
al gu ma.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Te i xe i ra Cam pos) –
Se na dor, nos so tem po está es go ta do. Vou pror ro gar a 
ses são até que V. Exª ter mi ne o pro nun ci a men to.

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Sr. Pre si -
den te, mu i to obri ga do pela ge ne ro si da de e ini ci a ti va
de V. Exª. Opor tu na men te, con ce de rei um apar te,
com mu i ta hon ra, ao Se na dor Ca sil do Mal da ner.

Con clu in do meu pen sa men to, ani mei-me a vir à
tri bu na não para cri ti car o Go ver no, mas por que co -
nhe ço bem o Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do -
so, não ape nas como so ció lo go ad mi rá vel e res pe i ta -
do em qua se todo o mun do. Co nhe ço-o como com pa -
nhe i ro de par ti do, no pas sa do, ain da no nos so MDB,
como com pa nhe i ro de mo men tos di fí ce is, como ví ti -
mas da di ta du ra: ele, exi la do, e eu, cas sa do aqui no
País. Co nhe ço-o como Pre si den te da Re pú bli ca, de
quem tive a hon ra de ser Mi nis tro. Estou cer to de que
essa me di da não sur giu das in ten ções pes so a is do
Pre si den te da Re pú bli ca.

Então, me ani mei. Co nhe cen do o Pre si den te
como cri a tu ra ex tre ma men te sen sí vel e hu ma na, vol -
ta da para as ques tões so ci a is des te País, não ape nas 
como es tu di o so, mas como quem tem vi ven ci a do os
pro ble mas so bre tu do das ca ma das mais so fri das da
so ci e da de, ve nho aqui fa zer um ape lo a Sua Exce lên -
cia: não per mi ta, Sr. Pre si den te da Re pú bli ca, Fer -
nan do Hen ri que Car do so, que a sua equi pe lhe faça
mais esse mal, por que não se jus ti fi ca. Isso não vai
re du zir mais o con su mo co i sís si ma ne nhu ma, por que
o povo já as su miu na alma, no co ra ção, a po lí ti ca de
con ten ção e de re du ção de gas to. Não é pre ci so mais
cor te. 

A im pren sa es cri ta, fa la da e te le vi si o na da abra -
çou, com toda a sua for ça, esta cam pa nha. As as so ci -
a ções, os par la men tos, as en ti da des de clas se, to dos
os seg men tos so ci a is en ten de ram, e, em vez de pro -
tes tos nas ruas, pas sa ram a cri ar, a di fun dir a idéia da
ne ces si da de de ra ci o na men to. Não será pos sí vel,
nem com pre en sí vel, que o Go ver no cor te a ener gia
por um ou por dois dias, isso é hu mi lha ção. A fa mí lia
que ti ver a ener gia cor ta da per de rá ali men tos es sen -
ci a is ou terá que bus car so cor ro jun to à fa mí lia vi zi -
nha. Não sei o que será de tan ta gen te nes te País,
que, de po is de adap ta da à ener gia elé tri ca, por cas ti -
go, fi ca rá um, dois ou três dias sem ener gia, vin do de -
po is o téc ni co da em pre sa re li gar.

Após fa zer esse ape lo ao Pre si den te da Re pú -
bli ca, e es tou cer to de que Sua Exce lên cia se sen si bi -
li za rá, pois aqui não fala uma ad ver sá rio, um ini mi go,
mas uma pes soa que o co nhe ce e que o ad mi ra, que
acre di ta que as su mi rá uma po si ção e dará um bas ta a 
tan tos des gas tes pro vo ca dos por ele men tos da sua
equi pe, que mu i tas ve zes não têm a sen si bi li da de ne -
ces sá ria no tra to com uma po pu la ção que sem pre
res pon de aos cha ma men tos do Go ver no, ve nho tam -
bém, Sr. Pre si den te, ma ni fes tar mi nha po si ção, meu



pro tes to con tra a ati tu de do Go ver na dor do meu Esta -
do, que, mes mo di an te de uma si tu a ção com ple xa
que vi ve mos hoje na área ener gé ti ca do País, de ven -
der as cen tra is elé tri cas de Go iás, saiu pelo mun do,
per cor ren do os mais im por tan tes pa í ses, ofe re cen do
às mul ti na ci o na is as Cen tra is Elé tri cas de Go iás.

Não se jus ti fi ca ven der a uma dis tri bu i do ra que
terá in dis cu ti vel men te um ob je ti vo: o lu cro. Para Go iás 
será um de sas tre, será ati rar o Esta do em um pre ci pí -
cio. Qu al quer mul ti na ci o nal que se tor nar a dis tri bu i -
do ra da ener gia elé tri ca em Go iás, onde não ha ve rá
con cor ren te, in ves ti rá ape nas nas áre as, nas re giões
e nos se to res onde al can çar o re tor no de se ja do, no
pe río do de ter mi na do. Os po bres que cons tru í rem as
suas ca sas na pe ri fe ria, os pe que nos que qui se rem
ins ta lar uma mi cro in dús tria, es ses não te rão mais
vez. Nas mãos do Po der Pú bli co, uma em pre sa não
pode bus car ape nas o lu cro, tem de bus car o bem-es -
tar so ci al.

As Cen tra is Elé tri cas de Go iás têm a sua his tó -
ria. Hoje o Esta do pro duz em tor no de 3 mi lhões de
me ga watts. No en tan to, a dis tri bu i ção é fe i ta em um
Esta do, como eu dis se, com qua se 1 mi lhão e 600 mil
cli en tes con su mi do res; um Esta do que tem ener gia
elé tri ca em 95% das suas pro pri e da des ru ra is. 

A in dús tria vai des co brin do o Cen tro-Oes te
como uma re gião viá vel para os seus in ves ti men tos.
Cen te nas de in dús tri as, nos úl ti mos anos, têm pro cu -
ra do o Cen tro-Oes te, so bre tu do Go iás. De uma hora
para ou tra isso tudo es ta rá nas mãos de quem nós
não sa be mos, mas ape nas uma co i sa en ten de mos:
as mul ti na ci o na is, na sua ma i o ria, não têm alma nem
pá tria. Não se in te res sam por de sen vol vi men to nem
pelo bem-es tar so ci al. Eles não vêm aqui para fa zer
ca ri da de a nin guém, mas para bus car o lu cro, o suor
do nos so povo.

Sr. Pre si den te, eu não sou con tra o fato de o Go -
ver no abrir opor tu ni da des para que es sas em pre sas
ve nham e cons tru am as usi nas, as re des de trans mis -
são; mas com prar o que está fe i to não tem jus ti fi ca ti -
va, ain da mais nes sa hora em que uma em pre sa
como a Cen tra is Elé tri cas de Go iás será ven di da a
pre ço de ba na na. Ela ca i rá nas mãos de em pre sas
que vi rão bus car o ca pi tal in ves ti do em pou co mais de 
2 anos.

Du ran te a cam pa nha, eu e o atu al Go ver na dor,
em um de ba te, re ce be mos a se guin te in da ga ção: Se o
se nhor for ele i to, ven de rá as Cen tra is Elé tri cas de Go -
iás? Eu dis se: Não! Fez a mes ma per gun ta ao atu al
Go ver na dor de Go iás, que res pon deu: “Não, e as su mo 
aqui um com pro mis so: não per mi ti rei que ela seja ven -
di da”. Hoje, po rém, com a ma i or cara-de-pau, que eu
en ten do té como fal ta de ca rá ter, e numa pos tu ra de
des res pe i to ao povo, sai pelo mun do afo ra a ofe re cer
as Cen tra is Elé tri cas de Go iás, como se pa la vra de ho -

mem pú bli co fos se um ris co n’água e como se o povo
não me re ces se res pe i to, nem con si de ra ção.

O Sr. Ca sil do Mal da ner (PMDB – SC) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te, emi nen te Se na dor Iris Re zen -
de?

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Antes de
en cer rar o meu pro nun ci a men to, con ce do, com mu i to
pra zer, um apar te a esse ilus tre ho mem pú bli co, Se -
na dor Ca sil do Mal da ner, que, para mim, é um pa tri -
mô nio que este País tem na área pú bli ca.

O Sr. Ca sil do Mal da ner (PMDB – SC) – Eu gos -
ta ria ape nas de te cer um co men tá rio adi ci o nal. Per -
gun ta dos se, ele i tos, ven de ri am as Cen tra is Elé tri cas
de Go iás, V. Exª e o atu al Go ver na dor de Go iás res -
pon de ram que não o fa ri am. Entre tan to, per cor re o
mun do em bus ca de mul ti na ci o na is in te res sa das em
ad qui rir a CELG e – quem sabe – com o fi nan ci a men -
to do BNDES. Par te de re cur sos nos sos fi nan ci an do a 
aqui si ção de um pa tri mô nio nos so por mul ti na ci o na is! 
Não há dú vi da de que não es te ja in ter ce den do o Go -
ver na dor jun to ao BNDES, no sen ti do de em pres tar
di nhe i ro para uma mul ti na ci o nal com prar o que é nos -
so, as Cen tra is Elé tri cas de Go iás. Atu al men te en -
fren ta mos a cri se ener gé ti ca. Ape sar da re du ção do
con su mo de ener gia, ain da há a ame a ça do cor te de
ener gia. Tra go o exem plo de San ta Ca ta ri na. Hou ve
um ape lo para que o ca ta ri nen se eco no mi zas se ener -
gia, e mu i tas fa mí li as vi ve ram na pe num bra para eco -
no mi zar, para aten der o ape lo do Go ver no Fe de ral e
Esta du al... Enfim, mu i tas e mu i tas fa mí li as es ta vam
vi ven do à base de ve las, para po de rem aten der ao
Go ver no. Hou ve uma re du ção no meu Esta do, uma
eco no mia de 20%. A sur pre sa, Se na dor Íris Re zen de, 
é que o Go ver na dor, não de Go iás, mas do meu Esta -
do, de San ta Ca ta ri na, com aque la sede de que caiu a 
ar re ca da ção di zia: “Eu não abro mão da ar re ca da -
ção!” Hou ve uma eco no mia de 20% no cus to da ener -
gia, quan do nes ta se ma na pe diu au to ri za ção para a
Agên cia Na ci o nal de Ener gia Elé tri ca e está re pas -
san do aos con su mi do res do meu Esta do, atra vés das
Cen tra is Elé tri cas de San ta Ca ta ri na – a Ce lesc,
20,78% de au men to. Isso é ble far. Pri me i ro um ape lo.
Vi via na pe num bra, à luz de vela, com uma eco no mia
de 20%, e di zia: “Eu não abro mão do di nhe i ro”. E
ago ra, a par tir des ta se ma na, es ta rá re pas san do aos
con su mi do res do meu Esta do 20,78% de au men to
aos con su mi do res em ge ra is, in dús tri as, ao se tor pro -
du ti vo. Ve jam o cus to que terá que ser re pas sa do na
ge ra ção de mer ca do ri as, na pro du ção. O que me te le -
fo na ram on tem e hoje... Está uma bal búr dia! Ve jam a
ga nân cia em ar re ca dar. E por mais pa ra do xal que
pos sa pa re cer, nos úl ti mos dias, anun ci ou que iria fa -
zer um re pas se aos ser vi do res de 17,8%, que se re fe -
rem aos anos de 1999, 2000 e 2001, de acor do com a
in fla ção; 17,8%. Esse re pas se aos ser vi do res es ta du -
a is e apo sen ta dos será fi a do e não à vis ta. Será fe i to



em par ce las, em lon gas par ce las. Ago ra, es tou ra
essa no tí cia de que o au men to da ener gia de 20,78%
será re pas sa do. Com cer te za, no fim do mês, quem
não pa gar, terá cor ta da a sua ener gia. E isso não será 
par ce la do, nem a pra zo, terá de ser à vis ta. É uma
con tra di ção, um des res pe i to aos ca ta ri nen ses. Por
isso, ve nho cum pri men tá-lo, por que V. Exª tam bém dá 
um gri to de guer ra em re la ção aos seus co es ta du a -
nos do Esta do de Go iás. Com cer te za, V. Exª está le -
van do um aler ta ao Bra sil in te i ro. Por isso, eu ti nha de
fa zer esse apar te a V. Exª, Se na dor Iris Re zen de.

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Mu i to
obri ga do, Se na dor Ca sil do Mal da ner, pelo hon ro so
apar te que me deu V. Exª, tra zen do à dis cus são mais
uma ques tão que en vol ve os in te res ses di re tos do
nos so povo. Por essa e ou tras ra zões é que o mun do
po lí ti co vai per den do o res pe i to do nos so povo. 

Mu i tos en ten dem que, hoje, o povo tem oje ri za
do mun do po lí ti co por ca u sa da cor rup ção de mu i tos
que se uti li zam do po der para ar ru mar a vida pes so al
ou dos seus. Mas não é só por isso. É por isso – por -
que a cor rup ção é inad mis sí vel –, mas o é tam bém
por ati tu des como a do Go ver na dor do meu Esta do.
Po lí ti cos que, na épo ca da cam pa nha, tra tam o povo
de uma ma ne i ra: sor ri em, abra çam, gas tam, fa zem
pro mes sas. Mas, pas sa das as ele i ções, al can çan do a 
vi tó ria, vi ram as cos tas ao povo, como se o povo não
me re ces se res pe i to. Não po de mos ace i tar isso! Te -
mos de gri tar, quan do há es sas hu mi lha ções!

Qu an do se lan çou o pa co te de re du ção de gas -
tos de ener gia era ad mis sí vel que se pen sas se em
cor tes, mas, no mo men to em que o Go ver no viu que o 
povo abra çou, com toda a sua for ça, com sen ti men to
de pá tria, o ape lo do Go ver no e pas sou a eco no mi zar, 
já não ca be ria mais a exe cu ção des se item que ain da
vem tra zer, além da mul ta pe cu niá ria, o cas ti go do
cor te de ener gia. Des sa ma ne i ra, não, pois, as sim,
se ria como tra tar o povo como co i sa, por que não te -
nho no tí cia de um con su mi dor, no meu Esta do – e sei
que isso se es ten de às de ma is re giões do País –, que
não te nha eco no mi za do. No fi nal de se ma na, vejo,
nas ca sas do in te ri or e nos pré di os de Go iâ nia, por
todo lado, uma eco no mia ge ne ra li za da. 

Então, fica o meu ape lo ao Se nhor Pre si den te
da Re pú bli ca para que re vo gue o item do cor te e dê o
cré di to ao povo, como o povo deu cré di to ao Go ver no,
quan do este pe diu que se eco no mi zas se.

Era o que eu ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Te i xe i ra Cam pos) –

Não há mais ora do res ins cri tos.

O Sr. Se na dor Sér gio Ma cha do en vi ou à Mesa
pro po si ções que, em face do dis pos to no art. 235, in -
ci so III, alí nea “a”, do Re gi men to Inter no, se rão li das
na pró xi ma se ma na.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Te i xe i ra Cam pos) –
Os Srs. Se na do res Edu ar do Si que i ra Cam pos, Fran -
ce li no Pe re i ra e Ma u ro Mi ran da en vi a ram dis cur sos à
Mesa para se rem pu bli ca dos, na for ma do dis pos to
no art. 203 do Re gi men to Inter no.

S. Exªs. se rão aten di dos.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –

TO) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, que ro re -
gis trar, Sr. Pre si den te, no bres Se na do res, o Con gres -
so Esta du al do CREA que se re a li za rá ama nhã na ci -
da de de Pal mas no To can tins. O CREA/TO cons ti tui o
mais jo vem dos Con se lhos Esta du a is de Enge nha ria,
Arqui te tu ra e Agro no mia, que , na ver da de, in te gra -
dos em ní vel na ci o nal do CONFEA – Con se lho Fe de -
ral das mes mas ca te go ri as pro fis si o na is, con gre ga
ain da geó lo gos, geó gra fos, tec nó lo gos e téc ni cos de
ní vel mé dio.

So man do-se o con jun to des sas ca te go ri as pro -
fis si o na is, Sr. Pre si den te, no bres Se na do res, são cer -
ca de 850 mil as so ci a dos, pro fis si o na is for ma dos em
al gu mas das me lho res es co las do país, que atu am
em pra ti ca men te to dos os se to res da vida na ci o nal –
na en ge nha ria em seus mais di ver sos ra mos, na in -
fra-es tru tu ra ha bi ta ci o nal, no ur ba nis mo, no sa ne a -
men to bá si co, na in fra-es tru tu ra de trans por tes, na
ele trô ni ca, na in for má ti ca, no sis te ma de pro du ção
agrí co la, no pla ne ja men to ur ba no e ru ral, na pes qui -
sa, na ad mi nis tra ção, en fim, no bres Se na do res, di fí cil 
se ria o se tor da vida na ci o nal onde não atue al gum
pro fis si o nal de al gum dos ra mos con gre ga dos pelo
sis te ma CONFEA/CREA.

Cal cu la-se, que em tor no de 70% do PIB na ci o -
nal so fre di re ta men te a in fluên cia des te sis te ma atra -
vés de seus pro fis si o na is, que atu am como pla ne ja -
do res, ad mi nis tra do res, as ses so res, con sul to res, ou,
en fim, atu an do ca pi lar men te des de os mais al tos ní -
ve is do po der pú bli co, como na ini ci a ti va pri va da, até
os mais dis tan tes re can tos do País, cons ti tu in do-se,
tal vez, na mais com ple ta rede ca pi lar de pro fis si o na is
e de for ma do res de opi nião pú bli ca.

Pois bem, Sr. Pre si den te, no mo men to em que
re gis tro a re a li za ção do Con gres so do CREA do To -
can tins, que ro tam bém dar co nhe ci men to a esta
Casa que, nos me ses de ju nho, ju lho e con clu in do-se, 
ago ra, no mês de agos to, mo bi li za ram-se, da mes ma
for ma, os 27 CREA que cons ti tu em o sis te ma
CONFEA em to dos os Esta dos da Fe de ra ção, sob a
ar ti cu la ção de seu Pre si den te Na ci o nal, Enge nhe i ro
Wil son Lang, e dos res pec ti vos pre si den tes dos Con -
se lhos Re gi o na is, em pre pa ra ção ao IV Con gres so
Na ci o nal da Ca te go ria e 58a Se ma na Ofi ci al de Enge -
nha ria, Arqui te tu ra e Agro no mia, que se re a li za rá no



pe río do de 3 a 7 de no vem bro pró xi mo, na ci da de de
Foz do Igua çu.

No en tan to, Sr. Pre si den te, as in for ma ções pre li -
mi na res que tra go a esta Casa têm por ob je ti vo so li ci -
tar seja trans cri to nos Ana is do Se na do o tema ob je ti -
vo da aná li se e do de ba te des ta ca te go ria tão re pre -
sen ta ti va da so ci e da de na ci o nal e que será le va do à
apro va ção da que le con gres so, com o ob je ti vo de ofe -
re cê-lo à con si de ra ção das li de ran ças na ci o na is, no
con tex to do pró xi mo ano ele i to ral, quan do es ta rão se
apre sen tan do à so ci e da de bra si le i ra e ao ele i to ra do,
os can di da tos aos exe cu ti vos fe de ral e es ta du a is,
bem como aos le gis la ti vos nos mes mos ní ve is.

Nes te mo men to, Sr. Pre si den te, so li ci to seja
trans cri to nos Ana is des ta Casa o do cu men to re fe ren -
ci al em de ba te, em tor no do tema: Éti ca, Va lo ri za ção
Pro fis si o nal e Pro je to Bra sil.

Ela bo ra do o do cu men to por con sul to res es pe ci -
a is – o Prof. Alí pio Ca sa ti, pós-dou tor em Edu ca ção e
pro fes sor da PUC-SP; pelo Arqui te to Ja i me Pvsch,
con sul tor in de pen den te e pelo Prof. Oswal do Del la
Gi us ti na, co in ci den te men te as ses sor téc ni co des ta
Casa –, de acor do com as ori en ta ções do Con se lho
de Pre si den tes do Sis te ma, os tra ba lhos dos con sul -
to res se in ter– re la ci o nam den tro da vi são pro pos ta e
ser vi rão de base, após as dis cus sões em to dos os ní -
ve is do mes mo sis te ma, para o do cu men to de Foz de
Igua çu.

A in ter-re la ção dos te mas – Éti ca, Va lo ri za ção
Pro fis si o nal, e Pro je to Bra sil – de cor re da con cep ção
bá si ca de que, nas con di ções do Bra sil e do mun do
de hoje, a éti ca ex tra po la o sim ples con ce i to de mo ral
in di vi du al, para as su mir uma dis cus são so ci al ou glo -
bal face às no vas for mas glo ba is e in ter de pen den tes
das re la ções so ci a is. Assu min do a éti ca tal dis cus são, 
pro põem os do cu men tos, que a va lo ri za ção pro fis si o -
nal des sas ca te go ri as, deve re a li zar-se não só a pro -
mo ção dos di re i tos in di vi du a is ou cor po ra ti vos, mas
de modo es pe ci al no exer cí cio das res pon sa bi li da des
e na con tri bu i ção das ca te go ri as e dos pro fis si o na is
que as in te gram para o de sen vol vi men to na ci o nal, ou
seja, o apri mo ra men to das so ci e da des hu ma nas. É
Srs. Se na do res, no bres Se na do ras, a cons ciên cia da
ci da da nia que per pas sa essa jun ção dos te mas da
éti ca e da va lo ri za ção pro fis si o nal, que se des do -
bram, na prá ti ca, pela pro pos ta de um pro je to para o
Bra sil, que nos ter mos do do cu men to re fe ren ci al deve 
ba se ar-se:

1 – Na par ti ci pa ção da so ci e da de, dos an se i os e 
dos va lo res de seus in te gran tes na for mu la ção do mo -
de lo (de or ga ni za ção e de sen vol vi men to na ci o nal);

2 – Na pri o ri za ção do ho mem como su je i to, ob -
je to e ins tru men to de toda ação pú bli ca e pri va da na
cons tru ção des se mo de lo.

3 – No apro ve i ta men to pri o ri tá rio das efe ti vas
po ten ci a li da des na ci o na is como es tra té gia de par ti ci -
par do pro ces so de glo ba li za ção e pro mo ver o de sen -
vol vi men to do povo bra si le i ro, como so be ra nia, jus ti ça 
e sus ten ta bi li da de.

Nes te con tex to, o do cu men to aler ta que con ce i -
tos me ra men te fi nan ce i ros aca bam tor nan do o País
re fém dos pa í ses ou gru pos que ma ni pu lam as fi nan -
ças, a tec no lo gia e o po der su pra-na ci o nal e, nes sa
ques tão, se en con tra a ame a ça fun da men tal que fa ria 
so bre a so be ra nia e a sus ten ta bi li da de da eco no mia e 
das ins ti tu i ções po lí ti cas e so ci a is do país.

Os re cur sos hí dri cos, a di men são pro du ti va e
sus ten tá vel dos so los, os re cur sos na tu ra is, es pe ci al -
men te a bi o di ver si da de e a di men são das ques tões
am bi en ta is, a di men são de sua po pu la ção não ape -
nas como mer ca do, mas como fa tor de pro du ção, in -
clu si ve ci en tí fi ca e cul tu ral – es ses são re cur sos pla -
ne tá ri os que, se mo vi dos po de ri am ala van car o país
ao cir cu i to dos pa í ses de sen vol vi dos, afir ma o do cu -
men to. O de sen vol vi men to sus ten tá vel da Ama zô nia,
se in se re des ta for ma, não como uma ques tão re gi o -
nal, mas como ins tru men to es tra té gi co es sen ci al para 
um novo pro je to na ci o nal, que ga ran te a so be ra nia e
o de sen vol vi men to sus ten tá vel do país – pro põe o do -
cu men to em dis cus são.

Cre io, Sr. Pre si den te, que, ao tra zer a esta Casa
o de ba te as su mi do por uma das mais ex pres si vas par -
ce las da so ci e da de bra si le i ra, es tou con tri bu in do para
que o País su pe re os tra u mas que tem sido a cons tan -
te de nos sa vida po lí ti ca e so ci al nes ses úl ti mos anos
para tra zer uma agen da po si ti va, e o iní cio de um de -
ba te efe ti va men te pro du ti vo, a bem do Bra sil.

De se jo o ma i or êxi to ao CREA/TO, em seu
Con gres so Esta du al, e que os pro pó si tos as su mi dos 
em mo men to tão opor tu no pelo sis te ma
CONFEA/CREAs al can ce ple na men te seus ob je ti -
vos.

Era o que tí nha mos a di zer. Mu i to obri ga do.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR EDUARDO SIQUEIRA
CAMPOS EM SEU PRONUNCIAMENTO,
INSERIDO NOS TERMOS DO ART. 210 DO 
REGIMENTO INTERNO.
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Com po si ção da Co mis sao Orga ni za do ra
Na ci o naL do IV CNP

Pre si den te Con fea,
Eng. Ci vil Wil son Lang

Pre si den te CREA/PR,
Eng. Agrôn. Luiz Antô nio Ros sa fa
Co or de na dor Co mis são de Assun tos Na ci o na is
(CAN),
Eng. Ete tric. Edi son Ftá vio Ma ce do
Chan ce ler Co mis são do Mé ri to,
Eng. Agrôn. Fran cis co Jan duí Vi a na
Re pres. Co lé gio de Pre si den tes (CP),
Eng. Civ. José Luiz Pru den te D’Oliveira
Re pres. Co lé gio de Enti da des Na ci o na is (CDEN),
Eng. Agrôn. Jú lio Cé sar Mar tins de Re sen de

Pre si den te CREA/BA,
Eng. Mec. Mar co Antô nio Ami go
Cons. Fed. do PR,
Téc. Ind. em Ele trôn. Sér gio Luiz Cha u tard

Este Ca der no nas ceu da con vic ção de que os
sis te mas de pro fis si o na is do Bra sil, en tre os qua is o
Sis te ma Con fea/Crea, não po dem si len ci ar di an te
do tema que hoje emer ge e se im põe, atra ves san do
o país por to dos os se to res, seg men tos, clas ses,
ins ti tu i ções, re giões, ní ve is e âm bi tos, se jam eco nô -
mi cos, so ci a is ou po lí ti cos: o tema da Éti ca. To dos
os ci da dãos bra si le i ros es tão sen do de sa fi a dos a
po si ci o na rem-se di an te des te gran de pro ble ma, que
pode des mon tar de vez, ou re er guer fi nal men te nos -
so país, nes ta vi ra da de sé cu lo e mi lê nio.

Enge nhe i ros, Arqui te tos, Enge nhe i ros-Agrô no -
mos, Geó gra fos, Geó lo gos, Me te re o lo gis tas, Tec nó -
lo gos e Téc ni cos, na con di ção de pro fis si o na is e na
con di ção de ci da dãos, são cha ma dos a se pro nun ci ar 
so bre este tema. A agen da dos Con gres sos Esta du a -
is con ver gin do para o Con gres so Na ci o nal da ca te go -
ria em no vem bro pró xi mo é a opor tu ni da de para essa
par ti ci pa ção.

Ou tros dois te mas se rão en tre la ça dos nes se
de ba te: o tema da va lo ri za ção pro fis si o nal e  o
tema da par ti ci pa ção na for mu la ção e re a li za ção
de um pro je to de de sen vol vi men to na ci o nal (Pro je -
to Bra sil). Os três for mam um con jun to. Cada um
de les leva aos de ma is. Eles se im pli cam e se exi -
gem re ci pro ca men te. Por isso va mos dis cu ti-los
con jun ta men te.

Você está sen do con vi da do a ler aten ta men te
este tex to. A lê-lo de modo di fe ren te das le i tu ras ha bi -
tu a is de tan tos ou tros tex tos e do cu men tos que nos
caem nas mãos co ti di a na men te. Este é um tema e

umtex to es pe ci al. É uma oca sião para se fa zer uma
re fle xão es pe ci al. Encon tre o me lhor mo men to e am -
bi en te para uma le i tu ra cal ma, re fle ti da. Você não
está di an te de um tex to a ser con su mi do, mas a ser
to ma do como pro vo ca ção ao diá lo go, à re fle xão, à cri -
ti ca cons tru ti va, a de ci sões co le ti vas. Por isso, quan -
do pos sí vel, leia-o tam bém jun to com ou tros co le gas.
Dis cu ta-o. Ano te, ra bis que, re di ja ob ser va ções e su -
ges tões.

Va mos aos Con gres sos Esta du a is e ao Con -
gres so Na ci o nal para dis cu tir e de ci dir so bre uma
nova eta pa na his tó ria do Sis te ma CONFEA/CREAs:
cons tru ir avan ços em nos sas po si ções e con cep ções
acer ca da va lo ri za ção pro fis si o nal e acer ca de nos sa
par ti ci pa ção no pro ces so de de sen vol vi men to na ci o -
nal, um “Pro je to Bra sil”. Va mos fa zer isto re la ci o nan do 
éti ca pro fis si o nal com éti ca da ci da da nia.

Con tex tu a li zan do os ei xos te má ti cos do IV CNP 
Éti ca, Va lo ri za ção Pro fis si o nal e Pro je to Bra sil. 
1. Éti ca e atu a li da de
2. Éti ca e con vi vên cia hu ma na 
3. Éti ca, va lo ri za ção pro fis si o nal e pro je to Bra sil
4. Para um có di go de éti ca de pro fis si o na is
Con clu são
Suas Ano ta ções 
Va lo ri za ção pro fis si o nal 

1. Por que uma po lí ti ca de va lo ri za ção pro fis si o -
nal

2. Uma nova po lí ti ca de va lo ri za ção pro fis si o nal 
3. A con du ção da po lí ti ca de va lo ri za ção pro fis -

si o nal
4. Alvos de uma po lí ti ca de va lo ri za ção pro fis si -

o nal
5. Me to do lo gia para a for ma ção de uma po lí ti ca

de va lo ri za ção pro fis si o nal 
Suas Ano ta ções
Ele men tos para uma po lí ti ca de va lo ri za ção pro -

fis si o nal 
1. Expli ca ção in tro du tó ria 
2. Na vi ra da do sé cu lo 

3. To ma da de de ci são
4. Como é a co i sa 
5. Como está a co i sa
6. O que pode ser fe i to 
7. Con si de ra ções fi na is 

Suas Ano ta ções 
Qu es tões pon tu a is aflu en tes p/ for mu la ção de

uma po lí ti ca de va lo ri za ção pro fis si o nal 



1. Atri bu i ções pro fis si o na is – AP 
2. Sa lá rio mí ni mo pro fis si o nal – SMP 
3. Ta be las de ho no rá ri os – TH 
4. Ano ta ções de res pon sa bi li da de téc ni ca –

ART
5. Có di go de éti ca pro fis si o nal 
Suas Ano ta ções
Do cu men to re fe ren ci al para for mu la ção do Pro -

je to Bra sil 
1. Intro du ção
2. A his tó ria 
3. O mo men to atu al 
4. Os pos tu la dos da pro pos ta 
5. Os con te ú dos da pro pos ta 
6. Me to do lo gia do tra ba lho
7. Con clu sões e ori en ta ções fi na is
Ane xo – Su ges tões de ro te i ro para o de sen vol vi -

men to dos tra ba lhos 
Suas Ano ta ções

Par te 1

Con tex tu a li zan do os ei xos te má ti cos do IV CNP

Edi son Fla vio Ma ce do, Enge nhe i ro ELe tre cis ta — Con se lhe i ro
Fe de ral por San ta Ca ta ri na — Co or de na dor da Co mis são de
Assun tos Na ci o na is.

Ontem e hoje

Antes do III Con gres so Na ci o nal de Pro fis si o na -
is, re a li za do em Na tal/RN, em maio de 1999, para
con tex tu a li zar o tema do even to – o Esta tu to do Sis te -
ma CONFEA/CREAs – es cre ve mos uma fic ção des -
pre ten ci o sa com o tí tu lo Uma Esto ri nha, à gui sa de in -
tro du ção, na qual foi mos tra da a di fi cul da de que se ti -
nha para dis cu tir, em todo o Bra sil, no âm bi to das
Enti da des de Clas se, algo apa ren te men te tão ári do
quan to um ”es ta tu to“, com a enor me quan ti da de de
suas se ções, ar ti gos, pa rá gra fos, in ci sos e alí ne as.

Ago ra, an tes da re a li za ção do IV CNP, pro gra -
ma do para a ci da de de Foz do Igua çu/PR, em no vem -
bro de 2001, a es tó ria é ou tra, tam bém uma fic ção,
po rém com o en re do adap ta do às no vas pre o cu pa -
ções e de man das des te que é o ma i or sis te ma pro fis -
si o nal do Bra sil. A fic ção é, uma vez mais, am bi en ta da 
numa re u nião de pro fis si o na is, hi po te ti ca men te acon -
te ci da em al gu ma das qua se mil en ti da des de clas se
exis ten tes no país para dis cu tir a pro gra ma ção do
Con gres so Na ci o nal.

Os per so na gens são igual men te fic tí ci os – pro -
fis si o na is em ge ral, sin di ca lis tas, di ri gen tes de Asso -
ci a ções, con se lhe i ros re gi o na is e ins pe to res – e qual -
quer se me lhan ça que pos sa exis tir com fa tos e per so -

na gens re a is será, como de pra xe, uma mera co in ci -
dên cia.

– Qual é a xa ro pa da de ago ra? Inda gou al -
guém lá do fun do da sala, sem iden ti fi car-se.

Entre o cons tran gi men to de uns e a si len ci o sa
apro va ção de ou tros, re ve la da esta pelo sor ri so irô ni -
co es tam pa do em al guns ros tos, pro cu rei amor te cer o 
pe tar do ver bal e re tar dar um pou co a res pos ta, para
me lhor pre pa rá-la.

– O que dis se o co le ga? Não deu para en ten der
bem, por fa vor re pi ta – fa lei.

– É sim ples, e cur to res pon deu o co le ga, ago ra
de pé, pro cu ran do mos trar des con tra ção – em 1999
fo mos con vo ca dos para dis cu tir o tal Esta tu to, que
não deu em nada, e ago ra vem o Con fea, no va men te,
com os tais ”ei xos te má ti cos’. Dur ma-se com este ba -
ru lho!

– O co le ga tem ra zão em de mons trar tal ir ri ta -
ção – apres sou-se em apo i ar um vi zi nho bem in for -
ma do – To dos pen sá va mos que o tal de ar ti go 58 da
Lei nº 9.649/98 ha via con ce di do aos ”con se lhos de
fis ca li za ção das pro fis sões re gu la men ta das“ a ca pa -
ci da de ne ces sá ria para de ci dir so bre suas pró pri as
es tru tu ras, or ga ni za ções e fun ci o na men tos, bem
como ha via as se gu ra do a re pre sen ta ção de to dos os
Esta dos nos Con se lhos Fe de ra is res pec ti vos. ...e o
que acon te ceu 16 me ses de po is? O Su pre mo Tri bu -
nal Fe de ral – em bo ra ain da em de ci são li mi nar –
man dou vol tar tudo ao que era an tes, não foi?

No vos sor ri zi nhos ama re los, apla u sos ve la dos
às ma ni fes ta ções e, após, ou vi dos aten tos à nos sa
res pos ta.

– Pois é co le gas, o pro ces so de mo crá ti co é as -
sim mes mo: com ple xo, mul ti fa ce ta do, pro cu ran do or -
ga ni zar-se à me di da em que trans cor re; em bus ca
per ma nen te dos con sen sos mí ni mos – e não da una -
ni mi da de que, con for me Mil lor Fer nan des, ”é sem pre
bur ra“; re pe ti ti vo, às ve zes; pro vo ca ti vo, sem pre; mas
que opor tu ni za a par ti ci pa ção de to dos; en fim, é um
pro ces so de in clu são po lí ti ca, so ci al e eco nô mi ca.
Vive de ele i ções, é cer to, que se su ce dem à se me -
lhan ça das ex tra ções das lo te ri as – para fa zer com
que nos sas es pe ran ças, an se i os e re i vin di ca ções
pos sam re nas cer das pró pri as cin zas“ a cada nova
ele i ção. Isso vale tam bém para as ques tões de nos so
sis te ma pro fis si o nal que, in te gra do ao sis te ma ma i or
que é a so ci e da de bra si le i ra, tem um im por tan te pa -
pel a cum prir.

Os fa tos re cen tes, lem bra do pe los co le gas,
deve ser vir de exem plo a to dos nós. Pre ci sa mos fi car
sem pre aten tos às co i sas que es tão acon te cen do no
país, ao nos so re dor, com re per cus sões di re tas ou in -



di re tas so bre o nos so sis te ma pro fis si o nal. De um
lado são as ações – mu i tas ve zes ines pe ra das – que
vem do Exe cu ti vo (as me di das pro vi só ri as, por exem -

plo); de ou tro são os pro je tos de no vas leis tra mi tan do 
no Le gis la ti vo – em es pe ci al aque las que, de al gu ma
ma ne i ra, in ter fe rem com o exer cí cio pro fis si o nal e; de
ou tro ain da, as são as de ci sões ori un das do ju di ciá rio, 
tan to as cha ma das li mi na res – com ape nas efe i to
sus pen si vo tem po rá rio – como as de mé ri to – as que
es ta be le cem o efe i to ter mi na ti vo das ques tões aju i za -
das.

O que se de se ja ago ra é bus car em todo o país
as me lho res con tri bu i ções para apri mo rar o com por -
ta men to éti co dos pro fis si o na is e para va lo ri zar tan to
o tra ba lho des ses pro fis si o na is como a im por tân cia
de suas pro fis sões. E mais, so bre tais ba ses – da atu -
a ção éti ca e da va lo ri za ção con quis ta da – pro cu rar,
atra vés de uma me lhor ar ti cu la ção com o go ver no e
com a so ci e da de, in flu ir na ela bo ra ção e na exe cu ção
de um con sis ten te Pro je to Na ci o nal de De sen vol vi -
men to. E mais ou me nos isto.

– Ora, dito as sim pa re ce até mu i to fá cil, mas,
como sa be mos, na prá ti ca a te o ria é ou tra – res pon -
deu.

Um ou tro co le ga Le van tou-se e, de ci di do, en -
trou na con ver sa.

– Meu nome é Alber to Ce sá rio, sou pre si den te
da Asso ci a ção dos Enge nhe i ros, Arqui te tos e Enge -
nhe i ros –  agrô no mos do Alto Vale. Mu i to se fala hoje
em Éti ca, bas ta li gar a te le vi são, abrir um jor nal ou uma 
re vis ta e lá está: a éti ca na po lí ti ca, que em vão se ten -
ta en con trar (tal vez se es te ja pro cu ran do em lu gar er -
ra do); a éti ca no fu te bol, que é a pre o cu pa ção atu al de
duas CPIs (mos tran do a cor rup ção que gras sa à som -
bra das ”chu te i ras imor ta is“); a éti ca na bi o lo gia, que
pro cu ra es ta be le cer os ade qua dos li mi tes nas pers -
pec ti vas da en ge nha ria ge né ti ca apli ca da à re pro du -
ção hu ma na. E pas mem, os jor na is de on tem pu bli ca -
ram uma re por ta gem so bre a cri se nas pe ni ten ciá ri as,
di zen do que, em re cen tes mo tins, os de ten tos fe ri ram
de mor te sua ”éti ca tra di ci o nal“ ao usar seus pró pri os
pa ren tes como re féns. Na ver da de, hoje mu i to se fala
de éti ca, pou co dela se en ten de e me nos ain da dela se 
cum pre. Por que, en tão, dis cu tir ago ra a Éti ca Pro fis si -
o nal? Como tema de Con gres so?

– Jus ta men te por isso que Você aca ba de di zer:
por que pou co se cum pre! E pou co se cum pre por que
mu i to pou co se co nhe ce dela, de seus prin cí pi os e,
em se tra tan do de uma éti ca pro fis si o nal, da re la ção
que ela ne ces sa ri a men te deve man ter com as ”éti cas
ma i o res“ que de cer ta for ma de vem con di ci o ná-la: a
”éti ca do ci da dão“ e a éti ca do ser hu ma no“, prin ci pal -
men te. Mu i tos aten ta dos à éti ca acon te cem a todo

mo men to em to dos os gru pa men tos hu ma nos com -
pro me ti dos com as suas ”in ci pi en tes éti cas pró pri as“.
E con tra isso, não te nha mos dú vi da, a so ci e da de
deve re a gir de ba ten do, re cla man do e pres si o nan do.

Como Você está ago ra re cla man do como ci da -
dão que é! Afi nal, vi ve mos numa ”al de ia glo bal“, so -
fren do a cada mo men to as in fluên ci as mais con tra di -
tó ri as das mais di fe ren te mí di as. Por exem plo, as que
aco ber tam a cor rup ção (jus ta men te aque la que as
ali men ta) e as que pro cu ram de nun ciá-la; as que de -
fen dem va lo res so ci al men te vá li dos e as que os sub -
ver tem à sol do de in te res ses in con fes sá ve is; as que
de fen dem ide a is e as que es ti mu lam ví ci os; en fim, um 
ver da de i ro – es pa ço ”mo ral e éti co“ de pos si bi li da des, 
den tro do qual Você pro cu ra rá tra çar e se guir uma tra -
je tó ria. O mes mo acon te ce co nos co, pro fis si o na is do
Sis te ma Con fea/CREAs, imer so que es ta mos no mar
de nos sos pro ble mas téc ni co-ci en tí fi cos e no oce a no
das ques tões po lí ti cas, so ci a is e eco nô mi cas de nos -
so tem po. Para cru zar este oce a no ne ces si ta mos da
fir me ori en ta ção de uma ”éti ca ci da dã“ e para na ve -
gar mos nes se mar uma apro pri a da ”éti ca pro fis si o -
nal“ ha ve rá de nos ser vir de bús so la.

Ou isto ou o na u frá gio! Não acre di tam? Ve jam o
que diz a his tó ria da hu ma ni da de so bre a der ro ca da
dos im pé ri os e, até mes mo, das so ci e da des me no res, 
das or ga ni za ções, in clu si ve as pro fis si o na is: a cri se
éti ca mar cou o iní cio do fim. Isto é ver da de, mas, por
ou tro lado, tais cri ses tam bém po dem des per tar po -
ten ci a is ador me ci dos, li be rar for ças até en tão re pri mi -
das e de sen ca de ar mu dan ças com por ta men ta is e éti -
cas ja ma is ima gi na das.

– Bús so la? O que é isso co le ga? Se for mos de -
pen der de bús so la em ple na era dos sa té li tes e dos
GPSs pro va vel men te não ire mos mu i to lon ge, e se
che gar mos lá não che ga re mos a tem po.

– Enten do a sua co lo ca ção como o re co nhe ci -
men to de que os me i os tra di ci o na is já de mons tra ram
sua ine fi cá cia de que já dis po mos hoje de me i os mais
efi ci en tes para ins tru men tar nos sas ações. Mas, não
nos es que ça mos, mais im por tan te que o meio uti li za -
do – que mu i tas ve zes pode ser len to, mas se gu ro – é
o co nhe ci men to que de ve re mos ter de ”onde es ta -
mos“ ago ra, ”para onde que re mos ir“, “qua is são os
nos sos ob je ti vos“ e ”o que fa zer“ para al can çá-los. E
tem mais, isso não é tudo em ter mos de éti ca pro fis si -
o nal, pois o êxi to de nos sa em pre i ta da _ ou da ne ces -
sá ria na ve ga ção em mar en ca pe la do _ de pen de rá
mu i to do con sen so al can ça do pe los de ma is in te gran -
tes do sis te ma pro fis si o nal que essa éti ca vier a dis ci -
pli nar, ou seja, pe los que, como se cos tu ma di zer, ”es -
tão no mes mo bar co’. Enfim, de pen de rá do pac to éti -
co que de ve re mos fir mar com nos sos pa res.



– O co le ga está que ren do di zer que a éti ca pro -
fis si o nal será aqui lo que de ci dir mos em con jun to?
Que nós, en quan to in te gran tes de um mes mo sis te -
ma pro fis si o nal, te mos o di re i to-de ver e a ca pa ci da de
de for ma tá-la à nos so fe i tio?

– Em ter mos, será isso mes mo. Des de que tais
de ci sões se jam, sem pre, per me a das por prin cí pi os,
va lo res e com por ta men tos so ci al men te le gí ti mos, ou
seja, des de que esse tra ba lho de for mu la ção e es ta -
be le ci men to se fun da men te numa éti ca ma i or, na ”éti -
ca da ci da da nia“, e so bre ela, en tão, se con si ga le van -
tar as vá ri as co lu nas es tru tu ra do ras de uma ver da de i -
ra ”éti ca pro fis si o nal“.

– Mas não é só isso, já que co me ça mos va mos
com ple men tar essa ver da de i ra ”ca de ia de in ter re la -
ções“ re pe tin do um con ce i to já apre sen ta do an te ri or -
men te: as sim como a ”éti ca pro fis si o nal“ pas sa pela
”éti ca do ci da dão“ esta de ve rá apo i ar-se fir me men te
nos ele men tos ca pa zes de as se gu rar a to dos os ”hu -
ma nos“ e ao pla ne ta que eles ha bi tam, como di ria Le -
o nar do Boff, as in dis pen sá ve is con di ções de sus ten -
ta bi li da de. Efe ti va men te, tais con di ções es ta rão sem -
pre a de pen der não ape nas da pre o cu pa ção com o
meio am bi en te mas, tam bém, da pre o cu pa ção com o
ser hu ma no e com a so ci e da de como par tes di fe ren -
ci a das da na tu re za. Na ver da de, a vi são in di vi du al e li -
mi ta da cede lu gar à vi são glo bal e ho lís ti ca, va lo ri za -
do ra tan to dos in di ví du os como dos ci da dãos e dos
pro fis si o na is.

– E quan to à Va lo ri za ção Pro fis si o nal? O que
po de re mos di zer dela, in da gou um co le ga sen ta do
bem à fren te.

– Pode de i xar que eu mes mo res pon do esta –
adi an tou-se o Pre si den te da Asso ci a ção. Va lo ri za ção
é, tam bém, um con ce i to com ple xo. E tem mais, já que
ini ci a mos dis cu tin do éti ca, lan ço a se guin te in da ga -
ção: A va lo ri za ção de pen de da con du ta éti ca, ou
vice-ver sa?

– Olha mais um aí que ren do com pli car – de sa -
ba fou um co le ga a meu lado. E com ple tou, ago ra um
pou co mais alto: Da qui à pou co ele vai que rer sa ber
quem nas ceu pri me i ro, o ôvo ou a ga li nha?

– Para mim, nes te caso, a or dem dos fa to res
não al te ra o pro du to – ar ris cou um ou tro.

– Taí um bom iní cio para esta a dis cus são des te
ou tro tema. A meu ver não será con ve ni en te es ta be le -
cer uma re la ção de pre ce dên cia en tre a éti ca e a va lo -
ri za ção. Na ver da de elas re pre sen tam con ce i tos com -
ple men ta res, não se ex clu em, an tes se in te gram e,
sem pre, se dis cu te um à vis ta do ou tro, vis-a-vis; é
como se re pre sen tas sem, cada um de les, a tes te mu -
nha in dis pen sá vel à apre sen ta ção do ou tro. (– Ou tal -
vez a cara e a co roa de uma mes ma mo e da, opi nou
al guém)

Dito isto, já que ago ra é a vez da va lo ri za ção,
não nos es que ça mos que a éti ca – com seus prin cí pi -
os e nor mas – es ta rá sem pre pre sen te, em bo ra pos -
sa mos não es tar fa lan do di re ta men te dela.

– Olha meu caro – ape lou um ou tro co le ga –,
não que ren do fi lo so far, va lo ri za ção pro fis si o nal para
mim nada mais é do que tra ba lho dig no e dig na men te
re mu ne ra do, o res to é ba bo se i ra. E para al can çá-la
ha ve rá, com cer te za, que ”fa lar me nos“ e ”fa zer mais".

– Sem dú vi da – in ter fe riu ou tro, pois a esta al tu -
ra o in te res se era ge ral e a par ti ci pa ção dis pu ta da –,
mas não ape nas de tra ba lho dig no deve vi ver o ci da -
dão-pro fis si o nal. Isto é fun da men tal, mas não é tudo.
Para mim va lo ri za ção pro fis si o nal sig ni fi ca, tam bém,
dis po si ção cla ra de par ti ci pa ção e ocu pa ção de es pa -
ços na vida po lí ti ca, so ci al e eco nô mi ca da co mu ni da -
de e re quer, pri me i ro, for ma ção ade qua da, al gum tipo 
de li de ran ça, per sis tên cia e de di ca ção (sem fa lar da
cor re ta pos tu ra éti ca, é cla ro).

– Para mim, mais va lo ri za do é aque le que pres -
ta ser vi ços do que aque le que re ce be be ne fí ci os – fa -
lou ou tro ”de boca che ia“.

– Sem dú vi da, tudo isso é par ti ci pa ção. Mas, o
que mais?

– O mais, acho eu – dis se um que ha via per ma -
ne ci do ca la do até en tão –, é sa ber: o que cada um de
nós, an tes de mais nada, po de rá fa zer por si mes mo
nes se sen ti do? Pois va lo ri za ção não é, e nun ca foi,
uma dá di va ca í da do céu. Há que, pri me i ra men te, de -
fi ní-la no âm bi to das de man das e das pos si bi li da des
in di vi du a is; de po is per se guí-la com per sis tên cia e, fi -
nal men te, agar rá-la e ex plo rá-la com to das as for ças
dis po ní ve is. Ou seja, cada um deve ter seu pro je to
pes so al a res pe i to dela, do qual fa rão par te, obri ga to -
ri a men te, uma boa e con tí nua for ma ção pro fis si o nal e 
o co nhe ci men to sem pre atu a li za do do per fil pro fis si o -
nal de man da do pelo ”mer ca do de opor tu ni da des“,
ago ra não mais cen tra da no ”em pre go“ e sim no ”tra -
ba lho’

– Não é mole esta co i sa de va lo ri za ção – in ter fe -
riu ou tro co le ga. Você vai pas sar a vida toda per se -
guin do-a; e a me di da em que a for con quis tan do irá al -
me jan do algo mais, ma i or, me lhor, mais alto. É a eter -
na in sa tis fa ção hu ma na, mas o im por tan te é o es for -
ço, per ma nen te, pela auto-in clu são nes se cada vez
mais so fis ti ca do ”mer ca do de opor tu ni da des’: Há,
pois, que su pe rar as for ças de inér cia e se dis por a
par ti ci par de uma com pe ti ção cada vez mais acir ra da. 
Há, com toda a cer te za, re gras éti cas para isso.

– Tra ta-se en tão de algo emi nen te men te pes so -
al? – ma ni fes tou-se ou tro co le ga, meio de si lu di do.
Quer di zer que o Sis te ma Con fea/CREAs não tem
nada a ver com a va lo ri za ção pro fis si o nal? Cada um
que ”se vire“ para con quis tá-la?



– E a de fe sa do sa lá rio mí ni mo pro fis si o nal, e a
pro te ção das atri bu i ções pro fis si o na is (”re ser vas de
mer ca do“), e o com ba te ao exer cí cio ile gal das pro fis -
sões, e a fis ca li za ção da qua li da de das obras, ser vi -
ços e pro du tos, to dos itens ne ces sá ri os em qual quer
rol de va lo ri za ção, quem cu i da rá dis so? – bra dou al -
guém de mons tran do vi sí vel ir ri ta ção.

Fe liz men te che ga mos às res pon sa bi li da des do
Sis te ma Con fea/Crea, após ter mos pas sa do, pri me i ro 
e ne ces sa ri a men te, pela dis cus são das res pon sa bi li -
da des in di vi du a is en vol vi das (o que cada um po de rá
fa zer por si pró prio, como dis se um co le ga). Ora, en -
quan to na vi são in di vi du al a va lo ri za ção con fun de-se
com a pró pria re a li za ção pes so al, na vi são de um sis -
te ma so ci al como o nos so — o Sis te ma Con fea/Crea
– a va lo ri za ção dos pro fis si o na is, e de suas res pec ti -
vas pro fis sões, cons ti tui-se num dos prin ci pa is com -
po nen tes da efi cá cia so ci al que per se guem, como
ins ti tu i ções pú bli cas que são e ten do em vis ta as fun -
ções pú bli cas que de sem pe nham. Jus ta men te por
isso que o Sis te ma Con fea/Crea — além do tra ba lho
con jun to que re a li za com sin di ca tos e as so ci a ções –
re ser va par te sig ni fi ca ti va de seus re cur sos para a
apli ca ção em pro je tos que ob je ti vem es ti mu lar e apo i -
ar a va lo ri za ção dos pro fis si o na is e das pro fis sões.
Ou, dito de ou tra for ma, o pro fis si o nal va lo ri za do e
cons ci en te dos “in te res ses so ci a is e hu ma nos” que
pre si dem o exer cí cio de suas pro fis sões será sem pre
um agen te ala van ca dor do de sen vol vi men to e não
ape nas sim ples be ne fi ciá rio dele.

– E que pro je tos são es ses? Po de mos sa ber? E
como par ti ci par de les, a fim de nos tor nar mos, como
dis se o co le ga", si mul ta ne a men te “agen tes e be ne fi -
ciá ri os do de sen vol vi men to?

Isso mes mo. Não ape nas par ti ci par, pas si va -
men te, como fi gu ran tes anô ni mos, como me ros be -
ne fi ciá ri os des ses pro je tos. Mu i to mais do que isso,
de ve mos atu ar pro a ti va men te, como li de ran ças cor -
res pon sá ve is por seus des do bra men tos e im ple men -
ta ções. Ve ja mos al guns exem plos des ses pro je tos,
de sen vol vi dos pe los Crea e pelo Con fea: Pro gra mas
de Edu ca ção Con ti nu a da, em vá ri os Crea; Pro gra -
mas de Va lo ri za ção Pro fis si o nal e De fe sa do Sa lá rio
Mí ni mo Pro fis si o nal, em par ce ria– com inú me ros Sin -
di ca tos; Pro gra mas de Fis ca li za ção Pre ven ti va Inte -
gra ção, em par ce ria com vá ri os ór gãos pú bli cos; Pro -
gra ma de Fo runs Te má ti cos, vi san do a dis cus são das
Po lí ti cas Pú bli cas com re per cus são nas áre as pro fis -
si o na is; Pro gra ma de Co mu ni ca ção Insti tu ci o nal, uti li -
zan do os vá ri os ti pos de mí di as vi san do a in te gra ção
dos pro fis si o na is en tre si, das en ti da des, es co las e
Con se lhos en tre si e de to dos es ses ele men tos com a 

so ci e da de; Pro gra ma Edi to ri al, de apo io à pu bli ca -
ções de pro fis si o na is dis cu tin do, in clu si ve, éti ca e va -
lo ri za ção etc. 

Pe los sem blan tes dos pre sen tes po dia-se até
ima gi nar a in ten sa mo vi men ta ção de ne u rô ni os na -
que le mo men to. To dos ávi dos de par ti ci pa ção. Mi -
lha res de es pe ci fi ca ções, re qui si tos e di re tri zes pas -
sa vam pe las ca be ças da que les pro fis si o na is, ora
trans for ma dos em ana lis tas de sis te mas pes so a is –
e, tam bém, or ga ni za ci o na is – en fren tan do o de sa fio
de de sen vol ver apli ca ti vos vol ta dos à pró pria va lo ri -
za ção, pro cu ran do in clu ir nes tes pro po si ções re la ti -
vas às con tri bu i ções in dis pen sá ve is de seu Con se -
lho Pro fis si o nal. Foi uma ver da de i ra ca tar se. Assun -
to em pol gan te. A dis cus são pro lon gar-se-ia ain da
por ho ras, se não fos se...

– E quan to ao Pro je to Bra sil? Este não é o ou tro
tema a ser dis cu ti do por nos sos De le ga dos no
IVCNP?

Não há du vi da que sim, mas não ape nas pe los
De le ga dos, por to dos nós e em todo o país, des de os
en con tros Mi cror re gi o na is até os CEPs, e des tes ao
IV CNP. E os De le ga dos se rão jus ta men te aque les
que, nes ses even tos pre cur so res, se mos tra rem os
mais ca pa zes de re pre sen tar o pen sa men to ge ral e
os mais ap tos a de fen dê-lo. Na ver da de, ne nhum dos
850.000 pro fis si o na is bra si le i ros foi ex clu í do des sa
dis cus são, vez que o Con fea ins ta lou um “Fo rum Per -
ma nen te” em sua Home Page (www.con fea.org.br)
para re ce ber e sis te ma ti zar as pro pos tas des ses pro -
fis si o na is so bre o te má rio dos Con gres sos. Eis que as 
po lí ti cas na ci o na is que um pro je to na ci o nal de de sen -
vol vi men to pro põe, e de po is bus ca im ple men tar, ob -
je ti vam a va lo ri za ção dos ci da dãos e da so ci e da de,
va lo ri za ção esta tra du zi da pela ge ra ção de em pre -
gos, pela in clu são so ci al, pelo de sen vol vi men to sus -
ten tá vel, pela me lho ria cres cen te dos in di ca do res só -
cio-eco nô mi cos do pais e, en fim, pela me lho ria da
qua li da de de vida e do bem-es tar so ci al. Essas po lí ti -
cas des do bram-se em pro gra mas go ver na men ta is
que, por sua vez, im pli cam em todo um con jun to de
ser vi ços, pro je tos e obras re la ci o na das às pro fis sões
do Sis te ma Con fea/Crea. Entre es sas po lí ti cas es tão:
a de trans por te, de ciên cia e tec no lo gia, de re cur sos
hí dri cos, de co mu ni ca ções, ener gé ti ca, de sa ne a -
men to, am bi en tal, de de sen vol vi men to ur ba no, agrí -
co la e in dus tri al, flo res tal e ou tras mais.

– Há que pro cu rar in flu ir so bre as de ci sões po lí -
ti cas — gri tou (gri tou mes mo) um dos par ti ci pan tes da 
re u nião, de mons tran do uma cer ta ir ri ta ção _, sob
pena de nos tor nar mos mero ho mo lo ga do res de de ci -



sões le i gas so bre as sun tos pro fis si o na is. De ci sões
es tas mu i tas ve zes des ti tu í das de con sis ten te fun da -
men ta ção téc ni ca, ge ral men te opor tu nis tas, e, sem
dú vi da al gu ma, im preg na das de fi si o lo gis mos e de
cli en te lis mos po lí ti cos. E uma das ca u sas dis so é a
par ti ci pa ção inex pres si va de nos sas pro fis sões na
com po si ção de nos sas Ca sas Le gis la ti vas, ten do em
vis ta — para não di zer omis são — o nos so his tó ri co
dis tan ci a men to da dis cus são da cha ma da “pro ble má -
ti ca na ci o nal”.

– E tem mais, co le gas, até mes mo os car gos e
fun ções téc ni cas ex clu si vas dos pro fis si o na is do Sis -
te ma são ocu pa das por le i gos, por apa dri nha dos po lí -
ti cos, em evi den te exer cí cio ile gal. Quem não co nhe -
ce inú me ros ca sos des ses?

– E de quem é a cul pa? Nos sa? Dos Con se -
lhos? Dos sin di ca tos? Só não me di gam que é do
Papa!

Re pa rem bem como as co i sas con flu em. Pri me -
i ro tro ca mos idéi as so bre a di men são da éti ca; de po -
is, dis cu ti mos o sig ni fi ca do da va lo ri za ção. Ago ra que
o as sun to é o Pro je to Na ci o nal, te mos a ple na con vic -
ção de que pro fis si o na is éti cos e va lo ri za dos não ape -
nas es tão pre pa ra dos para par ti ci par mas, tam bém,
se po de rá es pe rar que essa par ti ci pa ção ve nha a se
trans for mar em ex pres si vo ca ta li sa dor do aper fe i ço a -
men to des se Pro je to.

Tem mais, a res pe i to des ta par ti ci pa ção de que
ora se fala, vale lem brar o sa u do so Ulis ses Gu i ma -
rães que di zia: “o ver da de i ro ci da dão bra si le i ro, aque -
le real — e não o vir tu al, cri a do como um ob je to vo lá til
de uma mí dia mas sa cran te — vive nos Mu ni cí pi os, e
não nos Esta dos e na União, es tas me ras fic ções le -
ga is”.  Da mes ma for ma po de ría mos di zer que os en -
ge nhe i ros, ar qui te tos, en ge nhe i ros-agro no mos, geó -
gra fos, geó lo gos e me te o ro lo gis tas, tec nó lo gos e téc -
ni cos re a is, con cre tos, agen tes do de sen vol vi men to,
são aque les que vi vem nos qua se 5.600 mu ni cí pi os
bra si le i ros e ne les con tri bu em com seus va ri a dos tra -
ba lhos para que o Sis te ma Con fea/Crea pos sa ser,
como se di vul ga, o res pon sá vel por mais de 50% do
PIB bra si le i ro.

Eis por que o Pro je to Na ci o nal de De sen vol vi -
men to de ve rá, para os efe i tos de nos sa dis cus são,
des do brar-se nos Pro je tos Esta du a is de De sen vol vi -
men to, na re a li da de em 27 de les; bem como tam bém
abor dar as re a li da des mais pró xi mas de cada gru po
pro fis si o nal — suas ba ses mu ni ci pa is e mi cror re gi o -
na is de atu a ção – e nes tas dis cu tir os res pec ti vos Pla -
nos Di re to res.

– Dá para en ten der — vol tou a fa lar o pre si den te 
da Asso ci a ção –, é como se es ti vés se mos mon tan do

a gra de cur ri cu lar de um am plo “pro gra ma de ci da da -
nia-pro fis si o nal”. Os pro ble mas e as po ten ci a li da des
do mu ni cí pio, do es ta do e da união se rão ai abor da -
dos tan to de per si como face a im por tân cia re la ti va
de cada um de les nos vá ri os con tex tos. As pri o ri da -
des de ve rão ser exa us ti va men te dis cu ti das e, após,
es tra te gi ca men te de fi ni das. Os re cur sos fi nan ce i ros
ne ces sá ri os de ve rão ser pre vis tos e con sig na dos nos 
res pec ti vos or ça men tos-pro gra ma.

– É isso, caro Pre si den te, esse é um de sa fio que 
nos cabe en fren tar, sob pena de não so men te ab di -
car mos de par te im por tan te de nos sa ci da da nia como 
con ti nu ar mos me ros ca u da tá ri os — em nos sa pró pria 
área pro fis si o nal — de de ci sões le i gas. Há que re a gir, 
pois. (as pa la vras aca lo ra das dos úl ti mos par ti ci pan -
tes pa re ce ter sen si bi li za dos os pre sen tes, que os
apla u di ram en tu si as ti ca men te).

E re a gi re mos, in te li gen te men te Como?
Co me ce mos se guin do a su ges tão de Oswal do

Del la Gi us ti na, o au tor do tex to re fe ren ci al so bre o
Pro je to Bra sil: pri me i ro, de ba ten do so bre uma Vi são
Estra té gi ca do Bra sil (o pais que te mos, o país que
de se ja mos ter e o país que po de mos ter) ; se gun do,
tro can do idéi as so bre os Equí vo cos do Pro ces so Bra -
si le i ro (de pri o ri da des es tra té gi cas, de or dem eco nô -
mi co-fi nan ce i ra e de or dem éti co-cul tu ral); ter ce i ro, in -
ven ta ri an do os Re cur sos Estra té gi cos para um Pro je -
to Na ci o nal (em ní vel lo cal, em ní vel es ta du al e em ní -
vel na ci o nal); quar to, de fi nin do os Pro je tos Estra té gi -
cos (de sig ni fi ca do es ta du al, es ta du al com sig ni fi ca do 
na ci o nal e de sig ni fi ca do na ci o nal).

Con ti nu e mos in ter na li zan do a idéia de pro ces -
so, de um pro ces so que será de sen vol vi do em to das
as suas fa ses: o an tes (fase em que se per gun ta rá “o
que?”, “por que?”, “para quem?” e “quan to cus ta rá?”), 
o du ran te (fase em que se per gun ta rá “como?” e
“quan do?”) e o de po is (fase em que se per gun ta rá
“da ria para fa zer me lhor?” e “va leu a pena?”). Per gun -
tas se gui das das com pe ten tes res pos tas, é cla ro.

Eis ai a ra zão — ou as ra zões — de se pre ten der 
dis cu tir no IV CNP, de for ma or ga ni za da, o tri nô mio
Éti ca-va lo ri za ção-pro je to Bra sil. E nes se sen ti do a
con tri bu i ção do Con fea po de rá ser mu i to sig ni fi ca ti va
e im por tan te: for ne cen do os tex tos re fe ren ci a is para a 
dis cus são na ci o nal que an te ce de rá o IV CNP; con tri -
bu in do para vi a bi li zar os Con gres sos Esta du a is, Le -
van do aos mes mos a pa la vra aba li za da das li de ran -
ças pro fis si o na is e dos “ex perts” em cada um dos te -
mas, pro por ci o nan do a in for ma ção ne ces sá ria para,
como di ria Nor bert Wi e ner (o “pai da ci ber né ti ca”),
“aci o nar o ga ti lho da ação” (ação esta, res sal te-se,
tan to dos ci da dãos-pro fis si o na is e de suas li de ran ças 
como das mi lha res de or ga ni za ções pro fis si o na is que 
in te gram o Sis te ma Con fea/Crea).









Par te 2

Éti ca, va lo ri za ção Pro fis si o nal e Pro je to Bra sil

Ali pio Ca sa li
Dou tor em Edu ca ção pela PUC.SP, Pós-Dou tor
em Edu ca ção pela Uni ver si té de Pa ris.

1. Éti ca e atu a li da de
1.1. Por que fa lar em éti ca?
1.2. Mas, o que é a éti ca?
1.3. Por que a éti ca é ne ces sá ria e im por tan te?
1.4. Em que e onde, no Bra sil, está fa zen do mais 

fal ta a éti ca?
1.5. A quem a fal ta de éti ca pre ju di ca?
1.6. Por que a con du ta de toda li de ran ça so ci al e 

pro fis si o nal tem que se pa u tar pela éti ca?

2. Éti ca e Con vi vên cia Hu ma na
2.1. Éti ca e re la ções so ci a is co ti di a nas
2.2. Éti ca e mo de lo eco nô mi co
2.3. Éti ca e jus ti ça so ci al
2.4. Éti ca e meio am bi en te
2.5. Éti ca e po lí ti ca
2.6. Éti ca e cor rup ção
2.7. Éti ca e ci da da nia

3. Éti ca, Va lo ri za ção Pro fis si o nal e Pro je to Bra sil
3.1. A éti ca como di re i to da vida a cri ar-se, con -

ser var-se e de sen vol ver-se, em con vi vên cia
3.2. Éti ca e va lo ri za ção pro fis si o nal
3.3. Éti ca, va lo ri za ção pro fis si o nal e pro je to de

de sen vol vi men to na ci o nal
3.4. Éti ca pro fis si o nal, éti ca da ci da da nia, éti ca

uni ver sal

4. Para um Có di go de Éti ca de Pro fis si o na is
4.1. O que é um có di go de éti ca?
4.2. Como deve ser for mu la do um có di go de éti -

ca?
4.3. Qu a is os li mi tes de um có di go de éti ca?
4.4. Os có di gos de éti ca no âm bi to do sis te ma

Con fea/Crea
4.5. Qu a is as po ten ci a li da des de um có di go de

éti ca numa cor po ra ção de pro fis si o na is?

Emen ta

O ob je ti vo des te tex to é for ne cer sub sí di os para
uma con si de ra ção crí ti ca acer ca dos de sa fi os éti cos
que se apre sen tam às cor po ra ções de pro fis si o na is,
mais es pe ci fi ca men te ao Sis te ma Con fea/Crea, na
pers pec ti va de fun da men tar de ci sões para a re vi são
do seu Có di go de Éti ca.

1. Éti ca e atu a li da de

1.1. Por que fa lar em éti ca?

A éti ca é o tema do mo men to. Em todo o mun do,
mas es pe ci al men te no Bra sil, há mo ti vos de so bra
para se pre o cu par com a éti ca. O fato é que em nos so
país as sis ti mos a uma de gra da ção mo ral ace le ra da,
prin ci pal men te na po lí ti ca. Ou será que essa ba i xe za
mo ral sem pre exis tiu? Será que hoje ela está ape nas
vin do a pú bli co? Uma ou ou tra ra zão, ou am bas com -
bi na das, são mo ti vos su fi ci en tes para al gu ma re a ção
éti ca dos ci da dãos cons ci en tes de sua ci da da nia.

Há um ra zoá vel con sen so, hoje, de que o mo de -
lo de de sen vol vi men to eco nô mi co vi gen te no Bra sil
tem ge ra do es tru tu ral men te e sis te ma ti ca men te si tu -
a ções con trá ri as aos prin cí pi os éti cos: gera de si gual -
da des cres cen tes, gera in jus ti ças, rom pe la ços de so -
li da ri e da de, re duz ou ex tin gue di re i tos, lan ça po pu la -
ções in te i ras a con di ções de vida cada vez mais in dig -
nas. A vi o lên cia que se exer ce co ti di a na men te con tra
a vida e a pro pri e da de do ci da dão co mum, as sim,
apa re ce como con se qüên cia des sa vi o lên cia es tru tu -
ral pri me i ra.

Como se não bas tas se, tudo isso con vi ve com
si tu a ções es can da lo sas: o en ri que ci men to ilí ci to de
al guns; a  im pu ni da de de ou tros, a pros pe ri da de da hi -
po cri sia po lí ti ca de mu i tos, etc.

Os en ge nhe i ros, ar qui te tos e agrô no mos, as sim 
como to das as de ma is ca te go ri as pro fis si o na is, não
po dem ig no rar esse pro ble ma da éti ca, sob pena de
se ”des co la rem“ do país real. Sob pena de não com -
pre en de rem qua is são os ver da de i ros de sa fi os de
sua va lo ri za ção pro fis si o nal. Sob pena de fa la rem em
pro je to de de sen vol vi men to na ci o nal (Pro je to Bra sil)
ape nas por al guns de seus as pec tos.

A éti ca é um tema emer gen te e emer gen ci al, e
seu es cla re ci men to é ur gen te e in dis pen sá vel para to -
das as ca te go ri as pro fis si o na is.

1.2. Mas, o que é a éti ca?

A éti ca não se con fun de com a mo ral. A mo ral é
a re gu la ção dos va lo res e com por ta men tos con si de -
ra dos le gí ti mos por uma de ter mi na da so ci e da de, um
povo, uma cer ta tra di ção cul tu ral, uma re li gião, etc. Há 
mo ra is es pe cí fi cas, tam bém, em gru pos so ci a is mais
res tri tos: uma ins ti tu i ção, um par ti do po lí ti co, uma es -
co la, etc.

Há, por tan to, mu i tas e di ver sas mo ra is. Isto sig -
ni fi ca di zer que uma mo ral é um fe nô me no so ci al par -
ti cu lar, que não tem ne ces sa ri a men te com pro mis so
com a uni ver sa li da de, isto é, com o que é vá li do e de
di re i to para to dos os ho mens. Exce to quan do ata ca -



da: jus ti fi ca-se di zen do-se uni ver sal, su pos ta men te
vá li da para to dos.

Mas, en tão, to das e qua is quer nor mas mo ra is
são le gi ti mas? Não de ve ria exis tir al gu ma for ma de
jul ga men to da va li da de das mo ra is? Exis te, e essa
for ma é o que se cha ma de éti ca.

A éti ca é uma re fle xão cri ti ca so bre a mo ra li da -
de. Mas ela não é pu ra men te te o ria. A éti ca é um con -
jun to de prin cí pi os e dis po si ções vol ta dos para a
ação, his to ri ca men te pro du zi dos, cujo ob je ti vo é ba li -
zar as ações hu ma nas. A éti ca exis te como uma re fe -
rên cia para os se res hu ma nos em so ci e da de, de
modo tal que a so ci e da de, as di ver sas ins ti tu i ções
que a cons ti tu em e cada in di ví duo pos sam tor nar-se
cada vez mais hu ma nos.

A éti ca pode e deve ser in cor po ra da pe los in di vi -
du os, sob a for ma de uma ati tu de prá ti ca di an te da
vida co ti di a na, ca paz de jul gar cri ti ca men te os ape los
a-crí ti cos da mo ral vi gen te. Mas a éti ca, tan to quan to
a mo ral, não é um con jun to de ver da des fi xas, imu tá -
ve is. A éti ca se move, his to ri ca men te, se am plia e se
aden sa. Para se en ten der como isso acon te ce na his -
tó ria da hu ma ni da de, bas ta lem brar que, um dia, a es -
cra vi dão foi con si de ra da “na tu ral”.

Entre a mo ral e a éti ca há uma ten são per ma -
nen te: a ação mo ral bus ca uma com pre en são e uma
jus ti fi ca ção crí ti ca uni ver sal, e a éti ca, por sua vez,
exer ce uma per ma nen te vi gi lân cia cri ti ca so bre a mo -
ral, para re for çá-la ou trans for má-la.

Essa dis tin ção en tre mo ral e éti ca não é unâ ni -
me. Eti mo lo gi ca men te, éti ca de ri va de êt hos (gre go),
que sig ni fi ca mo ra da ha bi tu al. Por sua vez, mo ral de ri -
va igual men te de mas, mo ris (la tim), cuja raiz tam bém 
sig ni fi ca mo ra da. Tem-se con ven ci o na do, po rém, com 
mais fre qüên cia, pen sar a mo ral como re fe ren te às
mo ra das par ti cu la res das cul tu ras e das ins ti tu i ções,
e a éti ca como re fe rên cia à de se ja da mo ra da hu ma na 
uni ver sal.

1.3. Por que a éti ca é ne ces sá ria e im por tan -
te?

A éti ca tem sido o prin ci pal re gu la dor do de sen -
vol vi men to his tó ri co-cul tu ral da hu ma ni da de. Sem éti -
ca, ou seja, sem a re fe rên cia a prin cí pi os hu ma ni tá ri -
os fun da men ta is, ana lo ga men te co muns a to dos os
po vos, na ções, re li giões etc., a hu ma ni da de cor re ris -
cos re a is de se des pe da çar e, even tu aL men te,
auto-des tru ir.

Tam bém é ver da de que a éti ca não ga ran te o
pro gres so mo ral da hu ma ni da de. O fato de que os se -
res hu ma nos são ca pa zes de con cor dar mi ni ma men -
te en tre si so bre prin cí pi os como jus ti ça, igual da de de

di re i tos,  dig ni da de da pes soa hu ma na, ci da da nia ple -
na, so li da ri e da de, etc., cria chan ces para que es ses
prin cí pi os pos sam vir a ser pos tos em prá ti ca, mas
não ga ran te o seu cum pri men to.

As na ções do mun do já en tra ram em acor do em
tor no de mu i tos des ses prin cí pi os. A ”De cla ra ção Uni -
ver sal dos Di re i tos Hu ma nos“, pela ONU (1948), é
uma de mons tra ção de o quan to a éti ca é ne ces sá ria e 
im por tan te. Mas a éti ca não bas ta como te o ria, nem
como prin ci pi os ge ra is acor da dos pe las na ções, po -
vos, re li giões, etc. Nem bas ta que as Cons ti tu i ções
dos pa í ses re pro du zam es ses prin cí pi os, como a
Cons ti tu i ção Bra si le i ra o fez, em 1988. No seu Art. 3º
está es cri to:

Cons ti tu em ob je ti vos fun da men ta is da Re pú bli -
ca Fe de ra ti va do Bra sil: cons tru ir uma so ci e da de Li -
vre, jus ta e so li dá ria; ga ran tir o de sen vol vi men to na ci -
o nal; er ra di car a po bre za e a mar gi na li za çâo e re du zir 
as de si gual da des so ci a is e re gi o na is; pro mo ver o
bem de to dos, sem pre con ce i tos de ori gem, raça,
sexo, cor, ida de e qua is quer ou tras for mas de dis cri -
mi na ção.

Fran ca men te: quan do este ar ti go da Cons ti tu i -
ção foi cum pri do in te gral men te?

É pre ci so que to das as ins ti tu i ções e cada ci da -
dão e ci da dã (cada pro fis si o nal e cada cli en te, con su -
mi dor, usuá rio) in cor po rem es ses prin cí pi os como
uma ati tu de prá ti ca di an te da vida co ti di a na, de modo
a pa u tar por eles seu com por ta men to. Isso traz uma
con se qüên cia ine vi tá vel: fre qüen te men te o exer cí cio
ple no da ci da da nia (éti ca) en tra em co li são fron tal
com a mo ral vi gen te. Até por que a mo ral vi gen te,
sob– a ló gi ca dos in te res ses eco nô mi cos – e de mer -
ca do, sem pre re fle te suas fre qüen tes e gra ves de ge -
ne ra ções.

1.4. Em que e onde, no Bra siL, está fa zen do
mais fal ta a éti ca?

A fal ta e a que bra da éti ca ame a ça to dos os se -
to res e as pec tos da vida e da cul tu ra de um país. Não
há como ne gar, po rém, que, nas ins ti tu i ções po lí ti cas, 
a fal ta ou que bra da éti ca tem o efe i to mais des tru i dor.
Isto se dá por que o po lí ti co é tido como (e deve ser)
um exem plo para a so ci e da de.

Com efe i to, a po lí ti ca é o pon to de equi lí brio de
uma na ção. Qu an do a po lí ti ca não re a li za sua fun ção,
de ser a ins tân cia que faz va ler a von ta de e o in te res -
se co le ti vos, rom pe-se a con fi a bi li da de e o te ci do po lí -
ti co e so ci al do país. O mes mo acon te ce quan do a
clas se po lí ti ca apo ia-se no po der pú bli co para fa zer
va ler seus in te res ses pri va dos.



Mas a po lí ti ca não se exer ce ape nas nas ins ti tu i -
ções es pe cí fi cas que le vam esse nome. Toda ação
ins ti tu ci o nal e de todo ci da dão é uma ação po lí ti ca. As 
re la ções ins ti tu ci o na is, no in te ri or de uma cor po ra ção
de pro fis si o na is e en tre essa cor po ra ção e a so ci e da -
de a que per ten ce, são tam bém re la ções po lí ti cas.

A mul ti pli ca ção de es cân da los éti cos no Bra sil
só não é mais gra ve do que uma de suas pró pri as
con se qüên ci as: a de con ver ter-se em co i sa ba nal, co -
i sa na tu ral e cor ri que i ra, di an te da qual os ci da dãos
se jam le va dos a con clu ir: ”sem pre foi as sim, nada
pode fa zer isso mu dar“, ou co i sa ain da pior: ”ele rou -
ba, mas faz“.

Do ou tro lado, uma vida po lí ti ca sa u dá vel, trans -
pa ren te, re pre sen ta ti va, res pon sá vel, ver da de i ra -
men te de mo crá ti ca, ou seja, éti ca, nas ins ti tu i ções
po lí ti cas e nas ins ti tu i ções da so ci e da de ci vil, e en tre
elas as cor po ra ções de pro fis si o na is, tem o po der de
ala van car a au to con fi an ça de um povo e re er guer um
país al que bra do e ame a ça do pela de sa gre ga ção.

Daí a im por tân cia e o de ver de cada pro fis si o -
nal, e das cor po ra ções de pro fis si o na is, de re a li za rem 
co ti di a na men te a éti ca em suas ações.

1.5. A quem a fal ta de éti ca pre ju di ca?

A fal ta de éti ca mais pre ju di ca da a quem tem
me nos po der (me nos po der eco nô mi co, me nos po der 
po lí ti co, me nos po der cul tu ral). A trans gres são aos
prin cí pi os éti cos acon te ce sem pre que há de si gual -
da de e in jus ti ças na for ma de exer cer o po der. Isso
acen tua ain da mais a de si gual da de e a in jus ti ça. A fal -
ta ou a que bra da éti ca sig ni fi ca a vi tó ria da in jus ti ça,
da de si gual da de, da in dig ni da de, da dis cri mi na ção.
Os mais pre ju di ca dos são os mais po bres, os mais
ex clu í dos.

A fal ta de éti ca pre ju di ca o do en te que com pra
re mé di os ca ros e fal sos; pre ju di ca a mu lher, o ido so, o 
ne gro, o ín dio, re cu sa dos no mer ca do de tra ba lho ou
nas opor tu ni da des cul tu ra is; pre ju di ca o tra ba lha dor
que ten tar a vida po lí ti ca; pre ju di ca a cri an ça aban do -
na da à pró pria sor te nas ruas das ci da des; pre ju di ca
os anal fa be tos no aces so aos bens eco nô mi cos e cul -
tu ra is; pre ju di ca as pes so as com ne ces si da des es pe -
ci a is (fi si cas ou men ta is) a usu fru ir da vida so ci al; pre -
ju di ca com a – dis cri mi na ção e a hu mi lha ção os que
não fa zem a op ção se xu al es pe ra da e in du zi da pela
mo ral do mi nan te; pre ju di ca o cli en te, o con su mi dor,
ou o usuá rio, em seus di re i tos de re ce ber aqui lo pelo
que pa gou; etc.

A ati tu de éti ca, ao con trá rio, é in clu den te, to le -
ran te e so li dá ria: não ape nas ace i ta, mas tam bém va -
lo ri za e re for ça a plu ra li da de e a di ver si da de, por que

plu ral e di ver sa é a con di ção hu ma na. A fal ta de éti ca
ins ta u ra um es ta do de guer ra e de de sa gre ga ção,
pela ex clu são. A fal ta de éti ca ame a ça a hu ma ni da de.

1.6. Por que a con du ta de toda Li de ran ça so -
ci al e pro fis si o nal tem que se pa u tar pela éti ca?

As li de ran ças so ci a is e pro fis si o na is têm um po -
der e uma res pon sa bi li da de de ci si va de um pon to de
vis ta éti co. Ne nhu ma na ção, povo, gru po so ci al, pode
re a li zar seu pro je to his tó ri co sem li de ran ças. A li de -
ran ça so ci al é o ele men to de li ga ção en tre os in te res -
ses do gru po so ci al e as opor tu ni da des his tó ri cas dis -
po ní ve is para re a li zá-los. A res pon sa bi li da de éti ca da
Li de ran ça, por tan to, se pu des se ser me di da, te ria o
ta ma nho e o peso dos di re i tos re u ni dos de to dos
aque les que ela re pre sen ta e li de ra.

As li de ran ças so ci a is e pro fis si o na is têm uma
tri pla res pon sa bi li da de éti ca: ins ti tu ci o nal, pes so al e
edu ca ci o nal. Insti tu ci o nal, por que de vem cum prir fi el -
men te e es tri ta men te os de ve res que lhes fo ram atri -
bu í dos. Pes so al, por que de vem ser, cada uma de las,
um exem plo de ci da da nia: jus tas, eti ca men te ín te -
gras. Edu ca ci o nal, por que, além de se rem um exem -
plo, de vem di a lo gar com aque les que elas li de ram, de
modo a am pli ar a sua cons ciên cia po lí ti ca e a fazê-los 
cres cer na ci da da nia.

A in co e rên cia éti ca do Lí der des qua li fi ca sua Li -
de ran ça e co lo ca em ris co o des ti no his tó ri co do pro -
je to de seu gru po.

2. Éti ca e con vi vên cia hu ma na
2.1. Éti ca e re la ções so ci a is co ti di a nas 
Fa lar de éti ca é fa lar de con vi vên cia hu ma na.

São os pro ble mas da con vi vên cia hu ma na que ge ram 
o pro ble ma da éti ca. Há ne ces si da de de éti ca por que
os se res hu ma nos não vi vem iso la dos; e os se res hu -
ma nos con vi vem não por es co lha mas por  sua cons ti -
tu i ção vi tal. Há ne ces si da de de éti ca por que há o ou -
tro ser hu ma no.

Mas a ou tro, para a éti ca, não é ape nas o ou tro
ime di a to, pró xi mo, com quem se con vi ve, ou com
quem ca su al men te se de pa ra. O ou tro está pre sen te
tam bém no fu tu ro (tem po ra li da de) e está pre sen te em 
qual quer lu gar, mes mo que dis tan te (es pa ci a li da de).
A éti ca exi ge que a con vi vên cia com o ou tro (pró xi mo
ou re mo to) seja res pe i to sa e jus ta.

O prin cí pio fun da men tal que cons ti tui a éti ca da
con vi vên cia é este: o ou tro é um su je i to de di re i tos e
sua vida deve ser dig na tan to quan to a mi nha deve
ser. O fun da men to dos di re i tos e da dig ni da de do ou -
tro é a sua pró pria vida e a sua li ber da de (pos si bi li da -
de) de vi ver ple na men te. As obri ga ções éti cas da con -
vi vên cia hu ma na de vem pa u tar-se não ape nas por



aqui lo que já te mos, já re a li za mos, já so mos, mas
tam bém por tudo aqui lo que po de re mos vir a ter, a re -
a li zar, a ser. As nos sas pos si bi li da des de ser são par -
te de nos sos di re i tos e de nos sos de ve res. São par te
da éti ca da vida e da con vi vên cia.

2.2. Éti ca e mo de lo eco nô mi co
O sis te ma eco nô mi co é o fa tor mais de ter mi nan -

te de toda a or dem (e de sor dem) so ci al. É o prin ci pal
ge ra dor dos pro ble mas, as sim como das so lu ções éti -
cas. O fato de o sis te ma eco nô mi co pa re cer ter vida
pró pria, in de pen den te da von ta de dos se res hu ma -
nos, con tri bui para ofus car a res pon sa bi li da de éti ca
dos que es tão em seu co man do. O sis te ma eco nô mi -
co mun di al, do pon to de vis ta dos que o co man dam, é
uma vas ta e com ple xa rede de há bi tos con sen ti dos e
de com pro mis sos re ci pro ca men te as su mi dos, o que
faz pa re cer que sua res pon sa bi li da de éti ca in di vi du al
não exis ta.

A glo ba li za ção (fal sa uni ver sa li da de) do sis te ma 
eco nô mi co cria a ilu são de que ele seja le gí ti mo. As
mul ti dões cres cen tes de de sem pre ga dos, fa min tos e
ex clu í dos, en tre tan to, são a de mons tra ção des sa ilu -
são.

A mo ral do mi nan te do sis te ma eco nô mi co diz
que pelo tra ba lho qual quer in di ví duo pode ter aces so
à ri que za.

A crí ti ca eco nô mi ca diz que a re pro du ção da mi -
sé ria eco nô mi ca é es tru tu ral. A éti ca diz que, sen do
as sim, exi gem-se trans for ma ções ra di ca is e glo ba is
na es tru tu ra do atu al mo de lo eco nô mi co do mi nan te.

As cor po ra ções de pro fis si o na is, pela im por tân -
cia que têm na sus ten ta ção do mo de lo eco nô mi co vi -
gen te, são de sa fi a das a se per gun ta rem e a res pon -
de rem por sua res pon sa bi li da de éti ca nes se pro ces -
so de pro du ção de ri que zas e mi sé ri as eco nô mi cas.

2.3. Éti ca e jus ti ça so ci al

A mo ral tra di ci o nal do li be ra lis mo eco nô mi co e
po lí ti co acos tu mou-nos a pen sar que o cam po da éti -
ca é o cam po ex clu si vo das von ta des e do li vre ar bí -
trio de cada in di vi duo. Nes sa tra di ção, tam bém, a or -
ga ni za ção do sis te ma eco nô mi co-po lí ti co-ju rí di co se -
ria uma co i sa ”ne u tra“, ”na tu ral“, e não uma cons tru -
ção cons ci en te e de li be ra da dos ho mens em so ci e da -
de. Por isso acos tu ma mo-nos a jul gar que não seja
par te de mi nha res pon sa bi li da de éti ca a si tu a ção do
de sem pre ga do, do fa min to, do do en te ec dê mi co, do
que mi grou por ca u sa da seca, da cri an ça de rua, do
que não teve êxi to na es co la, das et ni as in dí ge nas em 
ex tin ção etc., só por que es ses ma les não fo ram pro -
du zi dos por mim di re ta men te.

Um sis te ma eco nô mi co-po lí ti co-ju rí di co que
pro duz es tru tu ral men te de si gual da des, in jus ti ças,
dis cri mi na ções, ex clu sões de di re i tos etc., é um sis te -
ma eti ca men te mau, por mais que seja le gal men te
(mo ral men te) cons ti tu í do. Em con se qüên cia, pelo ou -
tro lado: o fato de exis ti rem in jus ti ças so ci a is obri -
ga-me eti ca men te a agir de modo a con tri bu ir para a
sua su pe ra ção.

2.4. Éti ca e meio am bi en te

A vo ra ci da de pre da tó ria do mo de lo eco nô mi co
vi gen te o faz en xer gar a na tu re za tão so men te como
fon te de ma té ri as pri mas para a pro du ção de mer ca -
do ri as. A na tu re za tor nou-se ela pró pria uma mer ca -
do ria.

O tra ba lho é a ação hu ma na que trans for ma a
na tu re za para o ho mem. Mas para que o tra ba lho
cum pra essa fi na li da de de sus ten tar e hu ma ni zar o
ho mem, deve re a li zar-se de modo sus ten tá vel para a
na tu re za e para o ho mem. A vo ra ci da de pre da tó ria de 
nos so mo de lo eco nô mi co está rom pen do pe ri go sa -
men te o equi lí brio de sus ten ta bi li da de en tre a na tu re -
za e o ho mem. Este é um dos pro ble mas éti cos mais
ra di ca is da nos sa ge ra ção, pois ame a ça a so bre vi -
vên cia fu tu ra do pla ne ta e da hu ma ni da de. Para se fa -
lar em dig ni da de da vida é pre ci so, an tes, que haja
vida.

A mo ral do mi nan te des se sis te ma eco nô mi co
se pa ra a na tu re za da cul tu ra, e com isso de su ma ni za
a na tu re za e des na tu ra li za o ho mem. Pre ser var e cu i -
dar da na tu re za é pre ser var e cu i dar da nos sa hu ma -
ni da de, das ge ra ções atu a is e fu tu ras. Pre ser var e cu -
i dar do meio am bi en te é uma res pon sa bi li da de éti ca
di an te da na tu re za hu ma na.

Os en ge nhe i ros, ar qui te tos e agrô no mos têm
uma res pon sa bi li da de éti ca es pe cí fi ca a esse res pe i -
to, uma vez que sua ação pro fis si o nal in ter fe re di re ta -
men te no meio am bi en te, o “ha bi tat” na tu ral-cul tu -
ral-hu ma no.

2.5. Éti ca e po lí ti ca

Po lí ti ca é a ação hu ma na que deve ter por ob je ti -
vo a re a li za ção ple na dos di re i tos e, por tan to, da ci da -
da nia para to dos. O pro je to da po lí ti ca as sim, é o  de
re a li zar a éti ca, fa zen do co in ci dir com ela a re a li za ção 
da von ta de co le ti va dos ci da dãos, o in te res se pú bli co.
A fun ção éti ca da po lí ti ca é eli mi nar, numa pon ta, os
pri vi lé gi os de pou cos; na ou tra pon ta, as ca rên ci as de
mu i tos; e ins ta u rar o di re i to para to dos.

São ine gá ve is os apri mo ra men tos das ins ti tu i -
ções po lí ti cas no Bra sil, ao lon go da sua his tó ria. Mas
são ine gá ve is igual men te as tra i ções de uma par te da 



clas se po lí ti ca con tra es sas ins ti tu i ções e con tra o
man da to que lhes tem sido con fi a do.

Re quer-se, pois, o exer cí cio da ci da da nia ati va e 
cri a ti va, tan to pe los po lí ti cos quan to pe los ci da dãos:
re for çan do-se e apri mo ran do-se as ins ti tu i ções po lí ti -
cas, fa zen do-as va ler de di re i to e de fato. A ci da da nia
ati va, como luta pe los pró pri os di re i tos e pe los di re i tos 
de to dos, é o exer cí cio co ti di a no da éti ca na po lí ti ca.

2.6. Éti ca e cor rup ção
A cor rup ção é a su pre ma per ver si da de da vida

eco nô mi ca e da vida po lí ti ca de uma so ci e da de. É a
sub ver são dos va lo res so ci al e cul tu ral men te pro cla -
ma dos e as su mi dos como le gí ti mos. A cor rup ção,
seja ati va ou pas si va, é a for ça con trá ria, o con tra-flu -
xo des tru i dor da or dem so ci al. É a ne ga ção ra di cal da
éti ca, por que des trói na raiz as ins ti tu i ções cri a das
para re a li zar di re i tos. A cor rup ção é anti-éti ca.

A cor rup ção pode, em si tu a ções ex tre mas e ab -
sur das, che gar a tor nar-se a mo ral es ta be le ci da, a
pon to de ge rar nos ci da dãos o con for mis mo com o
mal so ci al. A his tó ria re cen te de nos so país tem nes se 
pon to um dos ma i o res de sa fi os a en fren tar. Ou bem
os ci da dãos re a gem ati va men te e os res pon sá ve is le -
ga is agem exem plar men te sem con ces sões à im pu ni -
da de, ou o país avan ça ra pi da men te para a de sa gre -
ga ção.

Indig nar-se, re sis tir e com ba ter a cor rup ção é
um dos prin ci pa is de sa fi os éti cos da po lí ti ca no Bra sil, 
e uma afir ma ção da ci da da nia.

2.7. Éti ca e ci da da nia

As ins ti tu i ções so ci a is e po lí ti cas têm uma his tó -
ria. É im pos sí vel não se re co nhe cer o seu de sen vol vi -
men to e o seu pro gres so em mu i tos as pec tos, pelo
me nos do pon to de vis ta for mal. A es cra vi dão era le -
gal no Bra sil até 120 anos atrás. As mu lhe res bra si le i -
ras con quis ta ram o di re i to de vo tar ape nas há 60 anos 
e os anal fa be tos ape nas há 13 anos. Cha ma mos isso
de am pli a ção da ci da da nia.

Mas há di re i tos for ma is (ci vis, po lí ti cos e so ci a is)
que nem sem pre se re a li zam como di re i tos re a is. A ci -
da da nia nem sem pre é uma re a li da de efe ti va, nem
para to dos. A efe ti va ção da ci da da nia e a cons ciên cia
co le ti va des sa con di ção é um in di ca dor do de sen vol vi -
men to mo ral e éti co de uma so ci e da de.

Para a éti ca não bas ta que exis ta um elen co de
prin cí pi os fun da men ta is e di re i tos de fi ni dos nas
Cons ti tu i ções. O de sa fio éti co para uma na ção é o de
uni ver sa li zar os di re i tos re a is, per mi tin do a to dos e a
cada um a ci da da nia ple na, co ti di a na e ati va.

3. Éti ca, va lo ri za ção pro fis si o nal e “Pro je to Bra sil”

3.1. A éti ca como di re i to da vida a cri ar-se,
con ser var-se e de sen vol ver-se, em con vi vên cia.

Alguns ani ma is vi vem iso la dos; ou tros têm
como há bi to pró prio de sua es pé cie a vida em co lô ni -
as, sob re gras de tra ba lho e con vi vên cia rí gi das e
imu tá ve is. É pró prio do ser hu ma no vi ver gru pal men -
te, em so ci e da de. Mas o que mais ca rac te ri za o ani -
mal hu ma no é a sua ver sa ti li da de, fru to de sua ra ci o -
na li da de e de sua li ber da de. Por isso cabe dis tin guir
os três âm bi tos dis tin tos de seus mo dos de vi ver: o in -
di vi du al, o cul tu ral, o uni ver sal.

Um ser hu ma no per ma nen te men te e ab so lu ta -
men te iso la do é uma abs tra ção ou uma aber ra ção da
es pé cie. Mas os se res hu ma nos gos tam de iso lar-se
es po ra di ca men te, e têm no modo de ser in di vi du al o
exer cí cio de uma exis tên cia sin gu lar, úni ca, ir rep tí vel.
A pri va ci da de é um di re i to ina li e ná vel. A sin gu la ri da de 
é tam bém um modo de ser éti co. No âm bi to do di re i to
pe nal, com ra zão, a in ti mi da de da cons ciên cia é im -
pe ne trá vel e sua in ten ci o na li da de é o úl ti mo cri té rio
de jul ga men to do di re i to do in di ví duo.

No ou tro ex tre mo, uma hu ma ni da de pen sa da
como ab so lu ta e anô ni ma to ta li da de de in di ví du os se -
ria tam bém uma abs tra ção e uma aber ra ção. A hu ma -
ni da de é uma to ta li da de rica, plu ral e di ver sa, de in di -
ví du os e gru pos, et ni as, cul tu ras, na ções etc., com
no mes e iden ti da des pró pri os. A vida co ti di a na con -
cre ta dos  hu ma nos acon te ce na sua ma i or par te nes -
se es pa ço in ter me diá rio, gru pal, re la ci o nal, cul tu ral,
ins ti tu ci o nal, de con vi vên cia.

É pró prio do ser hu ma no con ju gar e equi li brar
(ain da que sem pre pre ca ri a men te) es ses três âm bi -
tos em que se de sen vol ve sua vida co ti di a na: o in di vi -
du al, o cul tu ral, o uni ver sal. Nes ses três ní ve is ou âm -
bi tos de vida e con vi vên cia, a éti ca está im pli ca da. No
jogo en tre es ses três âm bi tos é que se cons trói a
iden ti da de de cada in di ví duo, de cada gru po so ci al e
da hu ma ni da de. Mas tal é a com ple xi da de de de ter mi -
na ções pos sí ve is a cons ti tu í rem o per fil de cada in di -
ví duo e de cada gru po e da hu ma ni da de, que não
cabe fa lar pro pri a men te de sua “iden ti da de”, mas de
suas “iden ti da des”. A iden ti da de move-se, adap ta-se,
al te ra-se, in ter mi na vel men te. Todo in di ví duo e todo
gru po, as sim como a hu ma ni da de, na me di da em que
são sa u dá ve is, es tão em mo vi men to, em de sen vol vi -
men to.



De sen vol ver-se é re a li zar um du plo mo vi -
men to:

• des co brir ca pa ci da des e ta len tos já da dos por
sua cons ti tu i ção ma te ri al e cog ni ti vo-psí qui co-es -
pi ri tu al (esse pro ces so de des co ber ta, po rém, é
ines go tá vel); e

• cons tru ir o novo, efe ti van do as po ten ci a li da des e
ta len tos des co ber tos, fa zen do-os ren der, am pli -
an do-os (pro ces so este que tam bém é ines go tá -
vel). 

A es pé cie hu ma na vem de sen vol ven do-se bi o -
lo gi ca men te e psi qui ca men te. Nos nos sos dias, en -
tre tan to, esse de sen vol vi men to en con tra-se sob ame -
a ça de es tan ca men to, de re tro ces so e mes mo de de -
ge ne ra ção to tal, em es ca la mun di al. O de sen vol vi -
men to é um di le ma éti co: di re i to e de ver de não se de -
ge ne rar e, ao con trá rio, de se ge rar, man ter e am pli ar.
Não de sen vol ver-se é de ge ne rar. O pri me i ro e úl ti mo
cri té rio éti co, ri go ro sa men te, é esse: o di re i to da vida
de cri ar-se, con ser var-se e de sen vol ver-se, em con vi -
vên cia.

3.2. Éti ca e va lo ri za ção pro fis si o nal
Cada in di vi duo tem o di re i to e o de ver de va lo ri -

zar-se e ser va lo ri za do. Mas a va lo ri za ção deve ter
me nos a ver com “pos si bi li da de de ser ad mi ra do” do
que com “ca pa ci da de de re a li zar algo ma xi ma men te
im por tan te para um nú me ro má xi mo de pes so as ma -
xi ma men te ne ces si ta das”. Ser va lo ri za do, pois, é ser
ca pa ci ta do a con tri bu ir para pro je tos co le ti va men te
re le van tes. Nes sa va lo ri za ção, por tan to, a éti ca está
im pli ca da.

O mes mo “vale” para as ins ti tu i ções, os gru pos
so ci a is, as cor po ra ções pro fis si o na is. Uma cor po ra -
ção pro fis si o nal tem o di re i to e o de ver de pro te ger,
pro mo ver, va ler e fa zer va ler a ati vi da de pro fis si o nal
de cada um de seus mem bros, as sim como pro te ger,
pro mo ver, va ler e fa zer va ler suas pró pri as ati vi da des
na vida da so ci e da de. Estas ati vi da des se rão va li o sas 
na me di da em que fo rem con tri bu ti vas para a so ci e -
da de. Os li mi tes e ris cos des sa va lo ri za ção es tão cla -
ros: se ela res trin gir-se à auto-pro te ção, não pas sa rá
de sim ples cor po ra ti vis mo; se ela am pli ar-se para o
ser vi ço à co mu ni da de e à so ci e da de em ge ral, tor -
na-se ação po lí ti ca, pro pri a men te éti ca, e seu ho ri -
zon te é a uni ver sa li da de.

3.3. Éti ca, va lo ri za ção pro fis si o nal e pro je to
de de sen vol vi men to na ci o nal.

Uma cor po ra ção de pro fis si o na is será tan to
mais éti ca quan to mais pro mo ver a va lo ri za ção pro fis -
si o nal, ar ti cu lan do-a com os re a is in te res ses na ci o na -
is e uni ver sa is (não con fun da-se o mun di al re la ção de 

for ças en tre as na ções, da qual re sul tam hi e rar qui as
de po de res com o uni ver sal cri té rio de jus ti ça para to -
dos os en vol vi dos, in clu si ve os po li ti ca men te ex clu í -
dos). A éti ca e a va lo ri za ção pro fis si o nal, no que se
re fe re às res pon sa bi li da des so ci a is de uma cor po ra -
ção de pro fis si o na is, en con tram sua re a li za ção ple na
na sua par ti ci pa ção crí ti ca e con tri bu ti va ao pro je to de 
de sen vol vi men to na ci o nal. Se a va lo ri za ção pro fis si o -
nal mede-se pela “ca pa ci da de de re a li zar algo ma xi -
ma men te im por tan te para um nú me ro má xi mo de
pes so as ma xi ma men te ne ces si ta das”, per ce be-se a
re la ção en tre a va lo ri za ção pro fis si o nal e a par ti ci pa -
ção no pro je to de de sen vol vi men to lo cal, re gi o nal, na -
ci o nal.

Um “pro je to de de sen vol vi men to na ci o nal”
(“Pro je to Bra sil”) está em pa u ta em nos so país des de
lon ga data. Ele pode ser re co nhe ci do, com di ver sas
fa ces, no go ver no atu al, des de 1994, as sim como
des de a re de mo cra ti za ção de 1984, em 1964, ou
1930, 1889, 1822... É im pos sí vel di zer quan do co me -
çou o Pro je to Bra sil.

Mas é pos sí vel di zer com cer te za que o país não 
está sa tis fe i to com seu pro ces so de de sen vol vi men to. 
Por que o de sen vol vi men to que o país re cla ma há dé -
ca das e sé cu los é o de sen vol vi men to in te gral, aque le
sem pre pro me ti do mas nun ca re a li za do: de sen vol vi -
men to eco nô mi co, so ci al, po lí ti co, cul tu ral, es té ti co,
éti co. De sen vol vi men to de to dos e com to dos, em to -
dos os as pec tos.

Ao con trá rio, o que pa i ra no ar da nos sa his tó ria
é a sen sa ção do des per dí cio, de que es ta mos sem pre 
à be i ra de mor rer na pra ia, de que nos sa hora nun ca
che ga e po de rá nun ca che gar. Nos so país é uma mo -
nu men tal pos si bi li da de de de sen vol vi men to, re i te ra -
da men te pro je ta da, in sa tis fa to ri a men te re a li za da e,
não raro, gros se i ra men te fra cas sa da.

Os pro fis si o na is des te país re ve la rão seu ver da -
de i ro va lor, e va lo ri za rão bas tan te a si mes mos, na
me di da em que con tri bu í rem efe ti va men te para a for -
mu la ção e re a li za ção de um com ple to pro je to de de -
sen vol vi men to na ci o nal.

3.4. Éti ca pro fis si o nal, éti ca ci da dã, éti ca uni -
ver sal

Tudo o que até aqui foi afir ma do, é para sus ten -
tar que há uma re la ção di re ta en tre os prin cí pi os que
re fe ren ci am a éti ca uni ver sal do ser hu ma no, a éti ca
da ci da da nia (bra si le i ra, no caso) e a éti ca do pro fis -
si o nal (do en ge nhe i ro, ar qui te to, agrô no mo, e ou -
tros).

Um pro fis si o nal não é uma peça anô ni ma na ca -
de ia de pro du ção eco nô mi ca. Cada pro fis si o nal é um



ser eco nô mi co, mas ao mes mo tem po um ser so ci al e
po lí ti co, isto é, um ci da dão. Essas co i sas não se se pa -
ram, e não po de ri am ser se pa ra das. Enquan to ci da -
dão, a con du ta de todo pro fis si o nal bra si le i ro de ve rá
se re fe ren ci ar pela Cons ti tu i ção Bra si le i ra de 1988,
não por aca so cha ma da de ”a Cons ti tu i ção Ci da dã“.
Re a li zar a Cons ti tu i ção é re a li zar a Ci da da nia. Mas a
con di ção éti ca do pro fis si o nal não se re duz a esse
âm bi to. Além de ser ci da dão de uma na ção, cada pro -
fis si o nal é um ”ci da dão do mun do“: deve re fe ren ci ar
sua con du ta tam bém pe los prin cí pi os éti cos uni ver sa -
is con sa gra dos pela De cla ra ção Uni ver sal dos Di re i -
tos Hu ma nos, das Na ções Uni das, as si na da em
1948. Ela afir ma, em seus pri me i ros ar ti gos, que:

Art. 1. To dos os se res hu ma nos nas -
cem li vres e igua is em dig ni da de e di re i tos
e, do ta dos que são de ra zão e cons ciên cia,
de vem com por tar-se fra ter nal men te uns
com os ou tros.

Art. 2. Toda pes soa tem to dos os di re i -
tos e li ber da des pro cla ma dos por esta De -
cla ra ção, sem dis tin ção al gu ma de raça, cor, 
sexo, idi o ma, opi nião po lí ti ca ou de qual quer 
ou tra ín do le, ori gem na ci o nal ou so ci al, po -
si ção eco nô mi ca, nas ci men to, ou qual quer
ou tra con di ção. (...)

Art. 3. Todo in di ví duo tem di re i to à
vida, à li ber da de e à se gu ran ça de sua pes -
soa.

Se o pro fis si o nal qui ser ain da mais den si da de
éti ca para re fe ren ci ar sua con du ta, po de rá nu trir-se
tam bém das con sis ten tes for mu la ções crí ti cas que
têm sido pro du zi das por ou tros do cu men tos da
ONU, par ti cu lar men te a Unes co, como, por exem -
plo, a “Car ta da Ter ra”, de 2000. Po de rá tam bém nu -
trir-se das den sas re fle xões de per so na li da des de
re co nhe ci men to mun di al, como o Prê mio No bel da
Paz, Ten zin Gyat so (S.S. Da lai Lama), que tem con -
cen tra do suas re cen tes re fle xões so bre o tema da
éti ca. No am bi en te bra si le i ro, Le o nar do Boff tem
sido um dos au to res mais re co nhe ci dos acer ca do
mes mo tema.

4. Para um có di go de éti ca de pro fis si o na is

4.1. O que é um có di go de éti ca?

Um có di go de éti ca é um acor do ex plí ci to en tre os
mem bros de um gru po so ci al: uma ca te go ria pro fis si o -
nal, um par ti do po lí ti co, uma as so ci a ção ci vil etc. Seu
ob je ti vo é ex pli ci tar como aque le gru po so ci al, que o
cons ti tui, pen sa e de fi ne sua pró pria iden ti da de po lí ti ca
e so ci al; e como aque le gru po so ci al se com pro me te a

re a li zar seus ob je ti vos par ti cu la res de um modo com -
pa tí vel com os prin cí pi os uni ver sa is da éti ca.

Não se pode con fun dir Có di go de Éti ca com
“De on to lo gia”. A de on to lo gia é a nor ma ti za ção mo ral
dos de ve res pro fis si o na is, mas do pon to de vis ta de
sua fun ci o na li da de den tro da cor po ra ção. A éti ca é
crí ti ca acer ca da cor po ra ção e de sua fun ci o na li da de.

Um có di go de éti ca co me ça pela de fi ni ção dos
prin cí pi os que o fun da men tam e se ar ti cu la equi li bra -
da men te em tor no de dois ei xos de nor mas: di re i tos e
de ve res.

Ao de fi nir di re i tos, o có di go de éti ca cum pre a
fun ção de de li mi tar o per fil do seu gru po. A hi per va lo -
ri za ção dos di re i tos, po rém, pode des ca rac te ri zar a
pre ten são éti ca do có di go, re du zin do-o a mero có di go 
mo ral, cor po ra ti vis ta, au to cen tra do, de fen si vo. Ao de -
fi nir de ve res, o có di go abre o gru po à uni ver sa li da de.
Esta, se gun da, é a fun ção prin ci pal de um có di go de
éti ca.

4.2. Como deve ser for mu la do um có di go de
éti ca?

O pro ces so de pro du ção de um có di go de éti ca
deve ser ele mes mo já um exer cí cio de éti ca. Caso
con trá rio, po de rá não pas sar de um sim ples có di go
mo ral de fen si vo de uma cor po ra ção. A im po si ção au -
to ri tá ria de um có di go de éti ca, com mu i to mais ra zão, 
é um con tra-sen so éti co.

A for mu la ção de um có di go de éti ca deve, pois,
en vol ver in ten ci o nal men te, o quan to pos sí vel, to dos
os mem bros do gru po so ci al (pro fis si o nal) que ele
abran ge rá e re pre sen ta rá. Isso exi ge um sis te ma ou
pro ces so de ela bo ra ção “de ba i xo para cima”, do di -
ver so ao uni tá rio, cons tru in do-se con sen sos pro gres -
si vos, de tal modo que o re sul ta do fi nal seja re co nhe -
ci do como re pre sen ta ti vo de to das as dis po si ções
mo ra is e éti cas do gru po.

A ela bo ra ção de um có di go de éti ca, por tan to,
re a li za-se como um pro ces so ao mes mo tem po edu -
ca ti vo no in te ri or do pró prio gru po. E deve re sul tar
num pro du to tal que cum pra ele tam bém uma fun ção
edu ca ti va e exem plar de ci da da nia di an te dos de ma is
gru pos so ci a is, dos de ma is pro fis si o na is, de seus cli -
en tes, con su mi do res, usuá ri os, e de to dos os ci da -
dãos.

4.3. Qu a is os li mi tes de um có di go de éti ca?
Um có di go de éti ca não tem for ça ju rí di ca de lei

uni ver sal. Mas de ve rá ter for ça sim bó li ca para tal.
Embo ra um có di go de éti ca pos sa pre ver san -

ções para os des cum pri men tos de seus dis po si ti vos,
es tas san ções de pen de rão sem pre da exis tên cia de
uma le gis la ção, que lhe é ju ri di ca men te su pe ri or, e



por ela li mi ta do. Por essa li mi ta ção, o có di go de éti ca
é um ins tru men to frá gil de re gu la ção dos com por ta -
men tos de seus mem bros. Essa re gu la ção só será
éti ca se e quan do o có di go de éti ca for re sul ta do de
uma con vic ção ín ti ma das pes so as (pro fis si o na is)
que ele re pre sen ta.

Isso au men ta a res pon sa bi li da de do pro ces so
de ela bo ra ção do có di go de éti ca, para que ele te nha
a for ça má xi ma da Le gi ti mi da de. Qu an to mais de mo -
crá ti co e par ti ci pa ti vo esse pro ces so, ma i o res as
chan ces de iden ti fi ca ção dos mem bros do gru po com
seu có di go de éti ca e, em con se qüên cia, ma i o res as
chan ces de sua efi cá cia éti ca.

4.4. Os có di gos de éti ca no âm bi to do Sis te -
ma Con fea/Crea.

O pro fis si o nal en ge nhe i ro, ar qui te to, en ge nhe i -
ro-agrô no mo, geó gra fo, geó lo go, me te re o lo gis ta, tec -
nó lo gos e téc ni cos já dis põe de um có di go de éti ca
para re fe ren ci ar sua con du ta. A Re so lu ção nº 205/71,
do Con fea, con sa grou em nove itens os prin ci pa is de -
ve res dos pro fis si o na is da ca te go ria. Mais re cen te -
men te, em 1993, a CIAM (Co mis são de Inte gra ção da 
Agri men su ra, Agro no mia, Arqui te tu ra e Enge nha ria,
do Mer co sul) tam bém apro vou um Có di go de Éti ca
para seus pro fis si o na is. É de se res sal tar que um có -
di go de éti ca que lo gra ul tra pas sar fron te i ras na ci o na -
is, cons tru in do con sen sos para além dos li mi tes cul tu -
ra is e mo ra is de cul tu ras e cor po ra ções li mi ta das, re -
ve la um ex tra or di ná rio mo vi men to de aber tu ra em di -
re ção à uni ver sa li da de, a qual, como te mos in sis ti do,
é a re fe rên cia de fi ni ti va da éti ca.

Toda agre mi a ção de pro fis si o na is é le gí ti ma no
seu ob je ti vo de re a li zar in te res ses par ti cu la res. Toda
agre mi a ção de pro fis si o na is não ape nas pode, mas
deve, por de ver éti co, de fen der e pro te ger di re i tos. Di -
re i tos eco nô mi cos, so ci a is, po lí ti cos, cul tu ra is. Mas a
de fe sa cor po ra ti va des ses di re i tos e in te res ses está
sem pre a um pas so da pior de ge ne ra ção que lhe
pode ocor rer: a de au to cen trar-se e fe char-se ex clu si -
va men te em si mes ma, ig no ran do ou tras ca te go ri as
pro fis si o na is, ig no ran do o res to do país, de fen den do
van ta gens e não pro pri a men te di re i tos. Isso ca rac te ri -
za ria o que se cha ma de “cor po ra ti vis mo”, a do en ça
mo ral das cor po ra ções de pro fis si o na is. O cor po ra ti -
vis mo é uma ne ga ção da po lí ti ca. É a ne ga ção da éti -
ca da ci da da nia.

Este é o prin ci pal de sa fio na ela bo ra ção dos
con te ú dos de um có di go de éti ca: que não se per ca a
no ção do país como re a li da de com ple xa; que não se
en xer guem pri vi lé gi os onde de vem cons tar di re i tos e
de ve res; que as ações cor po ra ti vas não se re du zam a 
cor po ra ti vis mo.

4.5. Qu a is as po ten ci a li da des de um có di go de
éti ca numa cor po ra ção de pro fis si o na is?

Uma cor po ra ção de pro fis si o na is que se dis põe
acons tru ir de mo cra ti ca men te seu pró prio có di go de
éti ca, en con tra rá mu i tas di fi cul da des no pro ces so de
ar ti cu la ção de con sen sos. Entre tan to, quan to mais se 
ex pli ci ta rem os dis sen sos e se es for çar para con ver -
gi rem as di fe ren ças, tan to mais chan ces se terá de
que o có di go acu mu le for ça sim bó li ca de re pre sen ta -
ção da von ta de co le ti va. E tan to mais pro pri a men te
éti co isto será quan to mais o ve tor das for ças acu mu -
la das e amal ga ma das no tex to fi nal apon tar para a
res pon sa bi li da de crí ti ca dos pro fis si o na is na cons tru -
ção da so ci e da de e da cul tu ra de que par ti ci pam.

Enge nhe i ro, se gun do a eti mo lo gia, é o que en -
gen dra, ge ne ra, de sen vol ve o gen, o ele men to cri a -
dor. Arqui te to, se gun do a eti mo lo gia (ar ché-tek tón), é
o “car pin te i ro e mar ce ne i ro” pri mor di al, fun da men tal.
Agrô no mo, his tó ri ca e so ci o lo gi ca men te, está re la ci o -
na do di re ta men te à ma nu ten ção e de sen vol vi men to
(re cri a ção) da mo ra da hu ma na, pela ges tão (ges ta -
ção) da ter ra e pro du ção de ali men tos. Enge nhe i ro,
ar qui te to e agrô no mo são pro fis sões um bi li cal men te
li ga das ao êt hos pri mor di al, à mo ra da hu ma na fun da -
men tal, ao seu ha bi tat na tu ral e cul tu ral, que or de na
seus há bi tos e cos tu mes, de modo a me lhor se cri ar,
con ser var e de sen vol ver a vida em con-vi vên cia
(acon te ci men to so ci al, cul tu ral, his tó ri co).

Todo pro fis si o nal, as sim como toda cor po ra ção
de pro fis si o na is, por sua con di ção so ci al, tem de ve res 
de par ti ci par, crí ti ca e cri a ti va men te, da cons tru ção
do pro je to de de sen vol vi men to da so ci e da de a que
per ten cem. Enge nhe i ros, ar qui te tos e agrô no mos
têm, nes sa li ga ção me ta fó ri ca do sig ni fi ca do ori gi nal
de seus no mes, uma ra zão a mais para co la bo ra rem
como cons tru to res e cul ti va do res de uma so ci e da de e 
uma hu ma ni da de com vida e jus ti ça mais efe ti vas, ou
seja, mais éti cas, por tan to, mais hu ma nas.

Che ga mos ao fi nal de um tex to, de uma re fle xão. 
Este pon to de che ga da deve ser o pon to de par ti da de 
uma nova ação.

Va mos co me çar por com par ti lhar nos sas re fle -
xões e su ges tões.

Esta mos pen san do numa imen sa ta re fa na ci o -
nal de cons tru ir con sen sos so bre nos sa éti ca pro fis si -
o nal, em di re ção ao IV Con gres so Na ci o nal do Sis te -
ma Con fea/Crea, em no vem bro pró xi mo.

Par ti ci pe des te mo vi men to.
Te mos uma su ges tão de pro ce di men to: pen se

em três prin cí pi os éti cos que você con si de ra ria fun da -
men ta is para de fi nir um Có di go de Éti ca dos Enge -



nhe i ros, Arqui te tos e Agrô no mos. Re di ja-os e no-los
en ca mi nhe.

Re ú na seus co le gas de es cri tó rio, de fa cul da de,
de em pre sa, de ór gão pú bli co, e pro po nha a dis cus -
são des te tex to. Dis cu tam tam bém os três prin cí pi os
éti cos que cada um de fi niu.

Ao fi nal da dis cus são, de pre fe rên cia an tes do
seu Con gres so Esta du al, en ca mi nhe-nos as su ges -
tões de prin cí pi os, in di vi du a is e gru pa is. Com tais su -
ges tões Você es ta rá co la bo ran do para a pre pa ra ção
dos Con gres sos Esta du a is e do Con gres so Na ci o nal
de no vem bro.

E já es ta rá re a li zan do uma ação éti ca.

Par te 3

So bre uma Po lí ti ca de Va lo ri za ção Pro fi si o -
nal

Ja i me Ber nar do
Pusch
Arqui te to

1. Por que uma po lí ti ca de va lo ri za ção pro fis si o -
nal.

Como pre mis sa, ace i ta re mos a exis tên cia de
um fe nô me no mun di al, am pla men te dis cu ti do nos
mais di ver sos fo ros, que é a dis rit mia da evo lu ção
con tem po râ nea.

Des de a dé ca da de ses sen ta do sé cu lo XX, que
se ob ser va um in cre men to ver ti gi no so da pro du ção
do co nhe ci men to ci en tí fi co e tec no ló gi co. Sua ve lo ci -
da de de avan ço, ge o me tri ca men te cres cen te, não
vem sen do acom pa nha da pela per cep ção do ho mem
co mum. O ho mem, em ge ral, ab sor ve mais ou me nos
as mu dan ças de seu am bi en te, apro pri an do-se mes -
mo que par ci al men te das be nes ses pro du zi das pelo
co nhe ci men to ci en tí fi co e tec no ló gi co, mas nem sem -
pre com pre en den do mu i to bem o que acon te ce com
elas. Pa ra le la men te, as ins ti tu i ções hu ma nas mos -
tram-se ler das para dar res pos tas a es tas mu dan ças
e aten der à pres são da evo lu ção do co nhe ci men to
dis po ní vel so bre a vida hu ma na e har mo ni zar os pro -
ces sos de aco mo da ção dos no vos me i os e pro du tos
aos há bi tos do co ti di a no e às re la ções so ci a is e eco -
nô mi cas.

Sur ge daí uma dis rit mia, ca rac te ri za da pelo
des com pas so en tre o avan ço mu i to rá pi do do co nhe -
ci men to ci en tí fi co e tec no ló gi co, a ca pa ci da de de ab -
sor ção in di vi du al re la ti va e a adap ta ção das ins ti tu i -
ções em rit mo mais len to.

Dois fe nô me nos con co mi tan tes são dig nos de
nota. A glo ba li za ção e a re du ção do po der es ta tal.

Glo ba li za ção

Qu an to ao pri me i ro fe nô me no, há quem afir me 
que ele se ini ci ou com o Impé rio Ro ma no, am pli -
ou-se com a Era das Na ve ga ções e hoje es te ja ca -
mi nhan do para seu cli max. Qu es tão de pon to de
vis ta. Ocor re, no en tan to, que a for ma que ele se
mos tra hoje em dia é di fe ren ci a da, face à sua ve lo -
ci da de de en vol vi men to dos po vos e os im pac tos
que pro pi cia nos gru pos ét ni cos e so ci a is. Não são
só as dis se mi na ções da ciên cia e das tec no lo gi as,
das po lí ti cas, dos ca pi ta is e do co mér cio em ní vel
mun di a is que dão a ex pres são da glo ba li za ção con -
tem po râ nea. Mais no tá vel é a for ma ção de uma cul -
tu ra uni ver sal que se cho ca com fre qüên cia com os
pa drões cul tu ra is lo ca is e tra di ci o na is.

Re du ção do Esta do

Qu an to ao Esta do, no vas for mas es tão em prá ti -
ca, su pe ran do os as pec tos ide o ló gi cos cons tru í dos
no sé cu lo XIX e pra ti ca dos no sé cu lo XX. O Esta do li -
be ral, o Esta do So ci a lis ta, o im pe ri a lis mo, o to ta li ta -
ris mo, são subs ti tu i dos pro gres si va men te por Esta -
dos na ci o ni a is onde a ca rac te rís ti ca in ter na pre pon -
de ran te é a emer gên cia da ci da da nia so li dá ria como
prin ci pio, tal vez esta se de se nhan do como a ide o lo gia 
do sé cu lo XXI. Em face des ta nova for ma de pen sar,
onde o ci da dão equi li bra-se em di re i to com o Esta do,
as ins ti tu i ções ca re cem de re e xa me. Em de cor rên cia,
o Esta do pas sa a re du zir-se. Está de i xan do de exis tir
o Esta do-pro du tor, di mi nui o Esta do-pro ve dor e o
Esta do-re gu la dor, ain da com al gu ma vida pela fren te, 
já está a en tre gar para a So ci e da de sua auto-re gu la -
ção.

Nes te uni ver so, como se in se rem as pro fis sões
das Enge nha ri as, da Arqui te tu ra e da Agro no mia?

Se de um lado elas são em gran de par te agen -
tes da pro du ção tec no ló gi ca – esta que as se ve ra a
dis rit mia de ou tro, apre sen tam-se como um seg men -
to so ci al dis cre to, re gu la do pelo Esta do em sua prá ti -
ca. Des ta for ma, fica evi den te que es tas pro fis sões
tra zem em seu seio o exem plo da con tra di çâo do fim
de sé cu lo.

Po de mos en tão afir mar que Enge nhe i ros, Arqui -
te tos, Agrô no mos e pro fis si o na is afins tra zem em si o
re fle xo da dis rit mia glo bal. Pro du zem ou re pro du zem
a ciên cia e a tec no lo gia, so frem o im pac to da es pi ral e
suas ins ti tu i ções não têm pres te za de res pos ta atu a li -
za do ra.

2. Uma nova po lí ti ca de va lo ri za ção pro fis si o nal.
Tra di ci o nal men te, quan do fa lá va mos em va lo ri -

za ção pro fis si o nal, duas ques tões vi nham à pa u ta.



Uma de las era a con cer nen te aos ga nhos in di vi du a is
dos pro fis si o na is. Ine vi tá vel era mer gu lhar mos em
lon gas dis cus sões so bre ta be las de ho no rá ri os e so -
bre o sa lá rio mí ni mo pro fis si o nal. Ocu pá va mo-nos
com va lo res mo ne tá ri os óti mos e com os me i os mais
efi ca zes para que fos sem cum pri das. Ou tra, não me -
nos vul to sa, era a re ser va de mer ca do. Ten día mos a
exi gir mais e mais de nos sas ins ti tu i ções uma atu a -
ção am pla e pu ni ti va con tra os cha ma dos “le i gos”.
Como con se qüên cia, os es for ços para a va lo ri za ção
pro fis si o nal con cen tra vam-se na se ve ri da de da fis ca -
li za ção do exer cí cio ile gal das pro fis sões e das atri bu -
i ções pro fis si o na is.

Hoje, quan do fa la mos em va lo ri za ção pro fis si o -
nal, ha ve mos de in tro du zir no vos con ce i tos para pa u -
tar a dis cus são. A ques tão de ga nhos e com pe tên ci as 
não deve ser es que ci da, em bo ra se jam ques tões da
su per fí cie do pro ble ma. Apro fun dan do mais, de ve -
mos in se rir te mas mais ge né ri cos e uni ver sa is, que
tam bém ab sor vam es tes dois tra di ci o na is.

Em face ao mo men to his tó ri co em que vi ve mos,
uma po lí ti ca de va lo ri za ção pro fis si o nal deve aten der
a pelo me nos dois gran des ob je ti vos teó ri cos: o de li -
ne a men to da iden ti da de pro fis si o nal e a in ser ção do
pro fis si o nal no ci clo his tó ri co.

Iden ti da de

Enge nhe i ros, Arqui te tos, Enge nhe i ros-agrô no -
mos, Geó lo gos, Geó gra fos, Me te o ro lo gis tas, Tec nó -
lo gos e Téc ni cos só são igua is pe ran te a lei. Cada
uma des tas pro fis sões, cada ver ten te do co nhe ci -
men to ci en tí fi co e tec no ló gi co, cada prá ti ca pro du ti va
tem seu pró prio per fil. Não se pode es pe rar con si de -
ra ções igua is para en tes tão de si gua is.

A bus ca de uma iden ti da de para cada pro fis são
deve se guir no ca mi nho que par te da de fi ni ção exa ta
do seu per fil con tem po râ neo e che ga a or ga ni za ção
do sis te ma har mo ni za da com as suas po ten ci a li da -
des eco nô mi cas e so ci a is e seu al can ce téc no-ci en tí -
fi co.

A ques tão da iden ti da de da pro fis são leva até à
iden ti da de do pro fis si o nal. Se ria ab sur do es pe rar-se
que, den tro de uma mes ma pro fis são, to dos os pro fis -
si o na is se jam ab so lu ta men te igua is, ni ve lan do-os
pela de ten ção pri vi le gi a da do tí tu lo sem con si de rar
tam bém suas po ten ci a li da des e seus an se i os in di vi -
du a is.

Há, pois, que se con si de rar para o re de se nho do 
Sis te ma a iden ti da de da pro fis são e a iden ti da de do
pro fis si o nal. Qu an to à pri me i ra, vis ta pela óti ca das
po ten ci a li da des e da re cu pe ra ção so ci al do cam po de 
co nhe ci men to es pe cí fi co. Qu an to à se gun da, pela ca -

pa ci da de ine ren te de cada in di ví duo de agir so bre
seu meio.

Inser ção

A in ser ção da pro fis são e do pro fis si o nal na so -
ci e da de con tem po râ nea está con di ci o na da à ca pa ci -
da de de as si mi la rem e se rem as si mi la dos pela mo -
der ni da de. A pro fis são, de um lado, deve ter em si res -
pos tas para as de man das da atu a li da de, sob pena de
ex tin ção. Já, o pro fis si o nal, de pen de de sua “em pre -
ga bi li da de”, ou seja, de sua ca pa ci da de de ajus tar-se
às cir cuns tân ci as e ex plo rar as opor tu ni da des.

Uma pro fis são pode se in se rir com for ça na con -
tem po ra ne i da de à me di da que ela te nha em seu bojo
o ins tru men tal téc no-ci en tí fi co para sa tis fa zer às de -
man das so ci a is e eco nô mi cas. A so ci e da de mo der na
não pre ci sa mais de pro fis sões vol ta das à ob so les -
cên cia, mas sim ao por vir. Não há mais lu gar para fer -
re i ros, mas para en ge nha ria de ma te ri a is. Não há
mais ne ces si da de de da ti ló gra fos e li no ti pis tas, mas
de en ge nha ria da com pu ta ção.

O pro fis si o nal, en quan to in di ví duo e uni da de
eco nô mi ca, é re que ri do em sua ver sa ti li da de e po li va -
lên cia. Tem que pos su ir a ca pa ci da de de di ri gir com
efi cá cia seu co nhe ci men to para aten der cir cuns tân ci -
as em per ma nen te mu ta ção e tem que do mi nar ra zo -
a vel men te dois ou mais cam pos de co nhe ci men to e
os har mo ni zar na ação cri a ti va. Estre i tam-se os es pa -
ços para o ge ne ra lis ta, aque le que sabe um pou qui -
nho so bre mu i tas co i sas. Tam bém se tor na aper ta da
a opor tu ni da de para o es pe ci a lis ta, aque le que do mi -
na mu i ta co i sa so bre uma pe que na par ce la do co nhe -
ci men to. O mo men to re quer a po li va lên cia e a ver sa ti -
li da de, ou seja, sa ber o su fi ci en te so bre di ver sas co i -
sas co e ren tes. Este pro fis si o nal não visa a es ta bi li da -
de li ne ar da car re i ra nem a mo nó to na ro ti na téc ni ca e
nem pre ci sa se an gus ti ar ante o de sem pre go, pois
que sem pre terá o que “ven der” ape sar da va ri a ção
das de man das.

O ar ca bou ço de uma nova po lí ti ca de va lo ri za -
ção pro fis si o nal deve en tão bus car es tes no vos ho ri -
zon tes. A ques tão aces só ria de ga nhos fica re sol vi da
como o re tor no ló gi co va lo ri za do da cor re ta in ser ção
das pro fis sões nes te con cer to so ci al. A ques tão de
com pe tên ci as ou atri bu i ções fica re sol vi da na re de fi -
ni ção da iden ti da de pro fis si o nal ante a ten dên cia his -
tó ri ca atu al.

3. A con du ção da po lí ti ca de va lo ri za ção pro fis si -
o nal.

Não se ria pos sí vel ho di er na men te pen sar-se na 
for mu la ção de qua is quer po lí ti cas sem a par ti ci pa ção



do seg men to so ci al a que ela se des ti na. Den tro de
uma pers pec ti va de mo crá ti ca, a ma ni fes ta ção de
cada ci da dão e de to dos é fun da men to ne ces sá rio. A
via a ca mi nhar _ se ria des ne ces sá rio di zer _ é pela
con du ção evo lu ti va atra vés de seus re pre sen tan tes.
De mo cra ti ca men te, a for mu la ção des ta po lí ti ca deve
sur gir do âm bi to do uni ver so pro fis si o nal e ter sua
con du ção por seus re pre sen tan tes. Este sis te ma já
está pron to. E o Sis te ma Con fea/CREAs.

Do pon to de vis ta prá ti co, a con du ção de uma
po lí ti ca de va lo ri za ção pro fis si o nal que te nha sua ori -
gem no co le ti vo das pro fis sões e pos sa ser de sen vol -
vi da com efi cá cia, deve ser to ma da por este Sis te ma.
Ele re ú ne em si as qua li da des da le gi ti mi da de e da le -
ga li da de. Le gi ti mi da de

Embo ra te nha sua ori gem em uma ne ces si da de
de Esta do para o con tro le do exer cí cio das pro fis sões a 
ele afe tas e se ins ti tua como uma cons te la ção de au -
tar qui as fe de ra is, este sis te ma é com pos to pelo modo
re pre sen ta ti vo. Os seg men tos so ci a is cor po ra ti vos e
as so ci a ti vos, bem como os de for ma ção pro fis si o nal,
têm seu pon to de en con tro no sis te ma pe los seus re -
pre sen tan tes. Esta ca pi la ri da de con fe re ao Sis te ma
Con fea/CREAs a de se ja da le gi ti mi da de para aga sa -
lhar o foro de de ba tes na ci o nal so bre as ques tões de
in te res se pro fis si o nal. É um ór gão re pre sen ta ti vo em
sua cons ti tu i ção e uni ver sal em seu al can ce.

Le ga li da de

Res ta ria a ques tão da le ga li da de. Per gun -
tar-se-ia: com pe te ao Con fea ou aos CREAs pro mo -
ver uma po lí ti ca de va lo ri za ção pro fis si o nal? Res ta
sa ber se es tas ins ti tu i ções têm o po der, o de ver ou a
fa cul da de da ação. A prin cí pio, sim. Eis que sen do ins -
tru men tos de Esta do para a nor ma li za ção, co or de na -
ção, fis ca li za ção e apri mo ra men to das prá ti cas éti cas
pro fis si o na is, jun tam a con di ção de le ga li da de.

Olhan do ain da pelo pris ma do Di re i to, va mos
en con trar a res pos ta na pró pria lei cons ti tu ti va das
pro fis sões, a Lei nº 5.194/66. Em seu art. 1º ca rac te ri -
za as nos sas pro fis sões pe las “re a li za ções de in te -
res se so ci al e hu ma no”. Se fo rem pro fis sões que vi -
sam o Ho mem e a So ci e da de, já te mos uma res pos ta. 
O Sis te ma Con fea/CREAs pode, deve e tem a von ta -
de fun da da de pro mo ver uma po lí ti ca de va lo ri za ção
pro fis si o nal. Eis que exis te em fun ção do pro fis si o nal
e a ele se vol ta na sua ca rac te ri za ção de re a li za dor
so ci al e hu ma no. E isto se des do bra nos co le ti vos pro -
fis si o na is e em cada um dos Enge nhe i ros, Arqui te tos, 
Enge nhe i ros Agrô no mos e pro fis si o na is afins.

4. Alvos de uma po lí ti ca de va lo ri za ção pro fis -
si o nal.

Ao mes mo tem po em que o sis te ma Con -
fea/CREAs é o le gi ti mo pro mo tor de uma po lí ti ca de
va lo ri za ção pro fis si o nal, ele é um dos al vos das mu -
dan ças que esta po lí ti ca pu der for mu lar. Não é uma
con tra di ção. Antes, uma to ma da de cons ciên cia dos
pro fis si o na is de que uma de suas ins ti tu i ções _ como
to das em ge ral _  ofe re ce res pos tas mu i to len tas no
tem po e que pre ci sa de uma re vi são em seus fun da -
men tos, prá ti cas e al can ce. Tam bém é uma to ma da
de cons ciên cia do pró prio sis te ma, uma au to crí ti ca. A
po lí ti ca, no en tan to, aten den do ao seu pro pó si to ho -
lís ti co, deve al can çar o pro fis si o nal, a pro fis são, a So -
ci e da de e o Esta do.

Na base do sis te ma está o pro fis si o nal, seu ele -
men to fun da men tal. Este deve ser for te men te con -
tem pla do, con si de ra do nas suas re la ções de pro du -
ção com e na So ci e da de. No en tan to, não se pode su -
por que seja pos sí vel pro mo ver ações que vi sem a va -
lo ri za ção do pro fis si o nal sem que a ca pa ci da de de
res pos ta ins ti tu ci o nal com elas es te ja afi na da. A in te -
ra ção é ne ces sá ria, so bre tu do para abre vi ar o fos so
en tre o ele men to hu ma no e as ins ti tu i ções, cu jas ve -
lo ci da des de adap ta ção, como vi mos, são di fe ren tes.
O con trá rio ape nas acen tua a dis rit mia.

De ve mos ado tar como al vos de uma po lí ti ca de
va lo ri za ção pro fis si o nal não só o pro fis si o nal, mas
toda a clas se a qual ele per ten ce e ne ces sa ri a men te
tam bém as ins ti tu i ções.

5.  Me to do lo gia para a for mu la ção de uma po lí ti -
ca de va lo ri za ção pro fis si o nal.

Ao abrir-se o de ba te so bre a ques tão, re co men -
da-se a ado ção de uma li nha de ra ci o cí nio me to do ló -
gi co. Não ne ces sa ri a men te esta li nha de ve rá ser ado -
ta da, es tan do pos ta ape nas como di re triz ge né ri ca de 
re fle xão.

• Ten dên cia con tem po râ nea das pro fis sões do
Enge nhe i ro, do Arqui te to, do Agrô no mo, do Geó lo go,
do Geó gra fo, do Me te o ro lo gis ta, do Tec nó lo go e do
Téc ni co.

Iden ti da de de cada uma des tas pro fis sões e de
seus pro fis si o na is.

Inser ção das pro fis sões e dos pro fis si o na is nes -
ta qua dra his tó ri ca.

• Res pos tas es pe ra das (e a se rem pro vo ca -
das) das ins ti tu i ções.

Res pos ta da So ci e da de.

Res pos ta do Esta do.

Res pos ta do Sis te ma es pe cí fi co de or ga ni za ção 
pro fis si o nal.



• Para uma aná li se do sis te ma de re la ções pro -
fis si o na is com vis tas à for mu la ção das pro pos tas,
ane xa mos o tex to de apo io “Ele men tos para uma Po lí -
ti ca de Va lo ri za ção Pro fis si o nal”.

Ele men tos para uma Po lí ti ca de Va lo ri za ção 
Pro fis si o nal

Ja i me Ber nar do
Pusch
ar qui te to

1. Expli ca ção in tro du tó ria

2. Na vi ra da do sé cu lo
2.1. O que mu dou?
2.2. O que não mu dou?
2.3. O que pre ci sa mu dar e o que não deve ser

mu da do? 

3. To ma da de po si ção
3.1. O que é va lo ri za ção pro fis si o nal?
3.2. Pre ci sa mos de uma po lí ti ca para a ques -

tão?

4. Como é a co i sa
4.1. Re ven do o “sis te ma” Ele men tos
Re la ções
4.2. Ana li san do pon to à pon to
O pac to
O con tro le

5. Como está a co i sa
5.1. O pro fis si o nal e o ser vi ço
5.2. O cli en te e a re mu ne ra ção
5.3. O am bi en te re gu la tó rio

6. O que pode ser fe i to.
6.1. Jun to a nós mes mos
6.2. Jun to aos usuá ri os de nos sos ser vi ços
6.3. Jun to ao sis te ma nor ma li za dor

7. Con si de ra ções fi na is

1. Expli ca ção Intro du tó ria
Em 1984, tive a gra ta opor tu ni da de de ver pu bli -

ca do um des pre ten si o so opús cu lo de no mi na do “Ele -
men tos Para Uma Po lí ti ca de Va lo ri za ção Pro fis si o -
nal”. Tra ta va-se de um tex to que se pro pu nha a es ta -
be le cer pon tos de dis cus são so bre a si tu a ção de en -
tão das pro fis sões do Enge nhe i ro, do Arqui te to e do
Agrô no mo. De no vi da de, o tra ba lho tra zia a in tro du -
ção do mé to do sis té mi co para a aná li se da or ga ni za -
ção de nos so uni ver so pro fis si o nal.

De cor ri dos 17 anos, es ta mos sen do con vo ca -
dos para re to mar a sem pre mo men to sa ques tão da
va lo ri za ção pro fis si o nal. Bus quei en tre meus es cri tos
aque le pe que no tex to e o reli de po is de tan to tem po.
Pude ob ser var que ele se man ti nha, ape sar de tan tas
e tan tas mu dan ças am bi en ta is, sur pre en den te men te
atu al. Vi tó ria do mé to do 

Para este tex to de apo io pro cu ra rei man ter os
con ce i tos da que le tra ba lho, bem como o mé to do ado -
ta do, po rém fa zen do as ne ces sá ri as atu a li za ções e
apor tan do in for ma ções re le van tes para a re to ma da
do de ba te te má ti co.

2. Na vi ra da do sé cu lo

2.1. O que mu dou?

• Nas úl ti mas duas dé ca das o nú me ro de pro fis si o -
na is de nos so sis te ma au men tou sig ni fi ca ti va -
men te, mais que du pli can do. Antes, com pro fis -
sões ti pi ca men te mas cu li nas,  hoje, con ta com
uma cres cen te par ti ci pa ção fe mi ni na.

• Em 1988, fi ze mos a Cons ti tu i ção Ci da dã. Con so -
li dou-se a or ga ni za ção fe de ra ti va e emer giu o
prin cí pio da ci da da nia na na ção bra si le i ra. O
Esta do de mo crá ti co de di re i to tor nou-se pre sen te 
em nos sas re la ções do dia a dia.

• O Bra sil, até en tão fe cha do em suas fron te i ras,
“abre os por tos para as na ções ami gas”. Entra -
mos na com pe ti ção dos mer ca dos mun di a is de
bens e ser vi ços. Esta mos ago ra con su min do des -
de quin qui lha ri as tipo um-e-no ven ta-e-nove até
bens e ser vi ços da mais mo der na tec no lo gia. A
re a ção in ter na pre ci sa ser rá pi da para fa zer fren te 
aos efe i tos cho can tes de uma glo ba li za ção ver ti -
gi no sa.

• Cai o muro de Ber lim. Não é exa ta men te uma vi tó -
ria do ca pi ta lis mo clás si co so bre o so ci a lis mo.
Antes, uma vi tó ria da ci da da nia so bre o Esta do
to ta li tá rio. Tam bém cai o apart he id. As ide o lo gi as
fun da das no sé cu lo XIX e ex pe ri men ta das no sé -
cu lo XX já não fa zem mu i to sen ti do.

• Os fu tu ró lo gos da guer ra fria pre vi am um mun do
di vi di do em dois gran des blo cos de Esta dos mun -
di a is para o sé cu lo XXI. Pelo con trá rio, nun ca na
his tó ria hou ve tan tas na ções como te mos hoje.
Ape nas as fron te i ras tor na ram-se mais fa cil men te 
trans po ní ve is. As guer ras pela au to no mia na ci o -
nal e ét ni ca se in ten si fi cam em qua se to dos os
con ti nen tes.

• Nos sos tra di ci o na is ad ver sá ri os do Cone Sul hoje 
são nos sos par ce i ros co mer ci a is no Mer co sul.



• O Esta do bra si le i ro pas sa a se re ti rar dos se to res
pro du ti vos. Ina u gu ra-se o pro ces so das pri va ti za -
ções com uma vi go ro sa en tra da de ca pi ta is e tec -
no lo gi as es tran ge i ras. O Esta do-pro du tor, prin ci -
pal pa trão de Enge nhe i ros, Arqui te tos e Agrô no -
mos, re duz-se sig ni fi ca ti va men te tan to na es fe ra
Fe de ral, como nas de Go ver nos Esta du a is e Pre -
fe i tu ras.

• O con ce i to da re la ção de tra ba lho fun da da no em -
pre go pas sa a ser re for mu la da. Fala-se mu i to fre -
qüen te men te em mer ca do de opor tu ni da des. O
pro fis si o nal já não é mais vis to como mero tra ba -
lha dor su bor di na do, mas como uni da de pro du ti va
au tô no ma. A re la ção em pre ga tí cia: ca pi tal + tra -
ba lho = pro du ção, su pe ra-se con ce i tu al men te
pela fór mu la: ca pa ci da de + opor tu ni da de = su -
ces so.

• A Era das Co mu ni ca ções está mon ta da na te le fo -
nia ce lu lar mó vel e na Inter net.

• A re la ção do pro fis si o nal com seu cli en te pas sa a
ser re gu la da tam bém pelo Có di go de Pro te ção do 
Con su mi dor. No vos prin cí pi os de re la ci o na men to
con tra tu al de vem ser ob ser va dos em fa vor do cli -
en te, so bre tu do no que con cer ne à qua li da de dos
ser vi ços.

• O Esta do bra si le i ro – como de res to no mun do
todo – con ti nua re ti ran do-se das re la ções so ci a is.
Ini cia-se um pe río do de des re gu la men ta ção. Fun -
ções tra di ci o na is da ad mi nis tra ção pú bli ca vêem
sen do subs ti tu í das pro gres si va men te pela ini ci a -
ti va pri va da, por ONG’s, OSCIP’s e agên ci as re -
gu la do ras. Emer ge, ain da que ti mi da men te, o
cha ma do Ter ce i ro Se tor.

• Asse ve ra-se a con cen tra ção de ren das. A mas sa
mar gi na li za da do pro ces so eco nô mi co é sig ni fi -
ca ti va men te ma i or e mais dis tan te do aces so aos
bens e ser vi ços pro du zi dos. O de sem pre go e o
su bem pre go são crô ni cos.

• Os pa ra dig mas es tão em mu ta ção. Va lo res so ci a -
is tra di ci o na is são es can te a dos. Há um evi den te
pro ces so de de sa gre ga ção so ci al e des man che
éti co, cuja “pon ta do ice berg” é a vi o lên cia ur ba na.

• Os me i os de pro du ção, hoje, são in dis so ciá ve is
da in for má ti ca. Prá ti cas pro fis si o na is e mes mo
pro fis sões tra di ci o na is es tão de sa pa re cen do.
Onde fo ram pa rar os ra di o te le gra fis tas, li no ti pis -
tas, ope ra do res de te lex, de se nhis tas téc ni cos,
da ti ló gra fos? Onde irão pa rar os tor ne i ros me câ -
ni cos, to pó gra fos? Esta re mos to dos em ex tin ção? 
O es pe ci a lis ta e o ge ne ra lis ta per dem ter re no. So -
bres sai-se o pro fis si o nal po li va len te.

• Vi ve mos o mais des con cer tan te cho que cul tu ral
da his tó ria. Tra ze mos va lo res mo ra is e éti cos do
sé cu lo XIX, vi ve mos as gran des mu dan ças po lí ti -
cas e ide o ló gi cas do sé cu lo XX e, per ple xos, aca -
len ta mos ex pec ta ti vas da nova or dem do sé cu lo
XXI.

• Até o cli ma mu dou. E isto é im por tan te para a
Enge nha ria, para a Arqui te tu ra e para a Agro no -
mia.

2.2. O que mu dou?

• A au tar quia com pe ten te para a nor ma li za ção e
fis ca li za ção pro fis si o na is é a mes ma da dé ca da
de trin ta.

• A le gis la ção que re gu la men ta o exer cí cio pro fis si -
o nal é pra ti ca men te a mes ma de 1966.

• A le gis la ção tra ba lhis ta e o di re i to ci vil con ti nu am
ín te gros na sua co di fi ca ção ori gi nal.

• A Cons ti tu i ção de 1988 não li be ra li zou a prá ti ca
pro fis si o nal, ain da man ten do a exi gên cia de qua -
li fi ca ção para seu exer cí cio, con for me dis pu ser a
lei.

• A par ti ci pa ção do Enge nhe i ro, do Arqui te to, da
Enge nhe i ro-agrô no mo, do Geó lo go, do Geó gra fo, 
do Me te o ro lo gis ta, do Tec nó lo go e do Téc ni co na
for ma ção da ri que za na ci o nal ain da é pre pon de -
ran te.

• A pro du ção ci en tí fi ca e tec no ló gi ca na ci o na is ain -
da é in sig ni fi can te. As uni ver si da des con ti nu am
em pro ces so de su ca te a men to.

• A ca pa ci da de de re a li za ção in di vi du al do pro fis si -
o nal ain da está li mi ta da pela ri gi dez do sis te ma
de con ces são de atri bu i ções pro fis si o na is.

• Per ma ne ce a Luta pelo cum pri men to do sa lá rio
mí ni mo pro fis si o nal des de 1966. O sa lá rio mí ni mo 
pro fis si o nal, diz o sen so co mum, cris ta li zou-se
como ‘sa lá rio má xi mo pro fis si o nal" de di fí cil trans -
po si ção. Os pro fis si o na is do se tor pú bli co são dis -
cri mi na dos quan to a isto.

• O Có di go de Éti ca Pro fis si o nal con ti nua o mes mo
de 1971.

•  As pro fis sões do Enge nhe i ro, do Arqui te to e do
Agrô no mo man têm seu per fil fun da men tal como
de fi ni do no art. 1º da Lei nº 5.194/66: “...ca rac te ri -
za das pe las re a li za ções de in te res se so ci al e hu -
ma no...”

• O sis te ma de pro du ção pro fis si o nal não mu dou.
2.3. O que pre ci sa mu dar e o que não deve

ser mu da do?

• Esta é exa ta men te a ques tão.



3.To ma da de po si ção

3.1. O que é va lo ri za ção pro fis si o nal 

O fun da men to da ques tão re pou sa no con ce i to
de va lor. Te mos que ter uma vi são cla ra e pre ci sa des -
ta qua li da de dos pro fis si o na is de Enge nha ria, Arqui -
te tu ra, Agro no mia e das pro fis sões afins. Te mos que
iden ti fi car que es ti ma ti va a so ci e da de bra si le i ra faz
des tes pro fis si o na is e qual o grau de im por tân cia que
eles dão a si mes mos ante esta mes ma so ci e da de. É
uma re la ção de mão du pla.

Qu an do fa la mos em va lo ri za ção, es ta mos im pli -
ci ta men te di zen do que esta es ti ma ti va está aquém do 
grau es pe ra do e que é ne ces sá rio au men tá-lo.

Mais que uma ques tão de ju í zo de va lor, te mos
uma ques tão éti ca. Como se po si ci o na o pro fis si o nal
ante a so ci e da de que ser ve e qual o re tor no que ela
lhe dá?

Ne ces sa ri a men te há que se exa mi nar:

• A ca pa ci ta ção bá si ca dos pro fis si o na is para cor -
res pon der às so li ci ta ções da so ci e da de do sé cu lo 
XXI;

• A in clu são do pro fis si o nal no pro ces so pro du ti vo,
con si de ra das as no vas for mas das re la ções so ci -
a is e eco nô mi cas;

• A re de fi ni ção do per fil das pro fis sões, suas com -
pe tên ci as e atri bu i ções ante o mun do mo der no;

• A ca pa ci da de de res pos ta in di vi du al, co le ti va e re -
pre sen ta ti va fren te ao ace le ra do pro ces so de
trans for ma ção dos pa ra dig mas;

• O res ga te do re co nhe ci men to so ci al para a im por -
tân cia do Enge nhe i ro, da Arqui te to e do Agrô no -
mo nes te novo qua dro que se de se nha;

• O re po si ci o na men to do pro fis si o nal como ca pi tão
do pro ces so de de sen vol vi men to, como ge ren te
tec no ló gi co da na ção e como ator-au tor da His tó -
ria.

3.2. Precisamos de uma política para a
questão?

No mo men to em que nos pro po mos a exa mi nar
esta ques tão, é por que pelo me nos des con fi a mos
que a si tu a ção real está em des com pas so com o de -
se ja do. A ma i o ria dos pro fis si o na is luta num mer ca do
com pe ti ti vo para al can çar seu su ces so in di vi du al.
Cada um ca pa ci ta-se e bus ca (ou cria) sua pró pria
opor tu ni da de para com ple tar a fór mu la do su ces so.
Mas, nem a to dos a sor te sor ri.

Pre ci sa mos de um pa ta mar mí ni mo de sa tis fa -
ção para to dos e para cada um dos pro fis si o na is de
Enge nha ria, Arqui te tu ra e Agro no mia. E isto de man -

da uma po lí ti ca re a lis ta, co e ren te, con se qüen te e fac -
tí vel.

A de mo cra ti za ção do su ces so de pen de de um
es for ço co le ti vo e har mô ni co. Assim, os re sul ta dos
po de rão ser ob ti das com mais efi cá cia e dis tr

i
 bu i dos

di fu sa men te. Para tan to, uma ação me tó di ca e par ti ci -
pa ti va, ve i cu la da pela re pre sen ta ção, é o es bo ço se -
gu ro de uma po lí ti ca para o se tor.

O pro fis si o nal não deve ser ape nas mero es pec -
ta dor da his tó ria. Há que se cons ci en ti zar que é seu
au tor. Mais que isto, é tam bém seu be ne fi ciá rio.

4. Como é a co i sa

4.1. Re ven do o “sis te ma”
Para uma le i tu ra fa ci li ta da do uni ver so de re la -

ções pro fis si o na is, ado ta mos o mé to do sis té mi co.
Encon tra re mos uma di nâ mi ca que re sul ta na trans for -
ma ção do am bi en te para se ob ter uma sa tis fa ção de
ne ces si da des. Num de ter mi na do mo men to, te mos al -
guém, um in di ví duo ou uma co mu ni da de, com uma
de ter mi na da ne ces si da de. O Pro fis si o nal en tra nes te
mo men to e, me di an te a pres ta ção de um de ter mi na -
do ser vi ço, trans for ma esta re a li da de in sa tis fa tó ria
em um novo es ta do de sa tis fa ção. É um pro ces so de
mu dan ça qua li ta ti va para me lhor. Este ser vi ço pres ta -
do é re gu la do por pa râ me tro ex ter nos. Há nor mas éti -
cas e ju rí di cas que o dis ci pli nam. O pro fis si o nal tam -
bém é pa ra me tri za do por sua ca pa ci da de re a li za do ra. 
Como efe i to de fe ed back, o pro fis si o nal e re mu ne ra -
do. O sis te ma é sim ples e uni ver sal em seus ele men -
tos e re la ções.                                 

Ele men tos:

• O cli en te — pes soa ou co mu ni da de be ne fi ciá ria
dos ser vi ços. Aque le que se apro pria da trans for -
ma ção qua li ta ti va do am bi en te.



• O pro fis si o nal — pes soa com ca pa ci da de de
trans for ma ção do am bi en te. Agen te do de sen vol -
vi men to.

• O ser vi ço — ação da trans for ma ção de uma si tu -
a ção in sa tis fa tó ria para uma sa tis fa tó ria. Pro ces -
so pon tu al do de sen vol vi men to.

• O con tro le — con jun to de nor mas éti cas e ju rí di -
cas que pa ra me tri zam a for ma e o con te ú do do
ser vi ço e a con du ta do cli en te e do pro fis si o nal.
Sis te ma re gu la dor do pro ces so de de sen vol vi -
men to.

Re la ções:
• O pac to — re la ção bi la te ral en tre o cli en te e o

pro fis si o nal para re a li za ção de de ter mi na do ser -
vi ço. Re la ção con tra tu al pela qual o pro fis si o nal
sa tis faz uma de ter mi na da ne ces si da de do cli en te
e este o re mu ne ra. A pres ta ção pode ser em for -
ma em pre ga tí cia, li be ral ou em pre sa ri al. A re mu -
ne ra ção se dará, res pec ti va men te, por sa lá rio,
ho no rá rio ou lu cro.

• Os pa râ me tros — re la ção uni la te ral nor ma ti va
en tre, de um lado, o po der ges tor e, de ou tro, os
con tra tan tes. A so ci e da de exer ce uma for ma de
con tro le pela nor ma éti ca de ace i ta ção mo ral e o
Esta do o exer ce pela im pe ra ti vi da de da nor ma le -
gal. O con tro le ges tor das re la ções con tra tu a is se
pro ces sa so bre a con du ta dos con tra tan tes.

• O vín cu lo con tra tu al im põe uma con du ta do pro -
fis si o nal para com o cli en te e vice-ver sa. O pro fis -
si o nal deve fa zer al gu ma co i sa de al gu ma for ma

para o cli en te e este deve res pon der com de ter mi -
na das obri ga ções acor da das pre vi a men te para
aque le.

• Além das nor mas in ter nas de con du ta es ta be le ci -
das no pac to, pa râ me tros ex ter nos mo de lam a
con du ta de am bos os pó los.

• Exis te um am bi en te re gu la tó rio que es ta be le ce os 
li mi tes de to das as re la ções pac tu a is. Um de les, a
So ci e da de, o ou tro, o Esta do. Ba se a da nos cos tu -
mes a So ci e da de cria pa râ me tros com por ta men -
ta is de boa con vi vên cia. O Esta do, com base na
lei, obri ga a ob ser vân cia de re gras pela san ção.

• A so ci e da de re co men da nor mas éti cas de ace i ta -
ção mo ral para a con du ta das par tes.

• O Esta do im põe nor mas le ga is de ace i ta ção co er -
ci ti va para a con du ta dos pac tu an tes.

• O des vio da con du ta éti ca é pu ni do pela re cri mi -
na ção, pelo re pú dio e pela cen su ra e pela ex clu -
são so ci a is.

• A inob ser vân cia das nor mas ju rí di cas é pu ni da
pe las pe nas da lei.

5. Como está a co i sa
O pri me i ro pas so para a ela bo ra ção de uma po -

lí ti ca de va lo ri za ção pro fis si o nal é o es ta be le ci men to
de um di ag nós ti co da si tu a ção atu al das pro fis sões.
De ve mos ela bo rar ob je ti va men te um “per fil da co i sa”
e, com sin ce ri da de, de tec tar mos o grau de des com -
pas so com uma re a li da de pro je ta da, as ca u sas dos
fa tos e os pos sí ve is re cur sos a se rem aci o na dos para
a sua re ver são. Ain da den tro do mé to do sis té mi co fa -
ça mos um ro te i ro de ava li a ção. Os pon tos aba i xo re -
la ci o na dos di zem res pe i to a fa to res que per ma ne cem 
sob ob ser va ção nas úl ti mas dé ca das e que não apre -
sen ta ram re ver são sig ni fi ca ti va. Ou tros mais re cen tes 
po de rão ser iden ti fi ca dos. Caso se jam re le van tes, de -
ve rão tam bém ser exa mi na dos.

5.1. O pro fis si o nal e o ser vi ço 
• For ma ção bá si ca _ es pe ra-se dos cur sos de for -

ma ção o for ne ci men to de uma cul tu ra ci en tí fi ca
con di zen te com a de man da ex te ri or. A ca pa ci ta -
ção pro fis si o nal mí ni ma deve es tar afi na da com o
mo men to tec no ló gi co e com a re a li da de na ci o nal.
O fos so tec no ló gi co mun di al e in ter no re fle te-se
em cada in di ví duo.

_ Como está nos sa ba ga gem tec no ló gi ca ante o 
mo men to his tó ri co?

• Pa pel so ci al — o pa pel de agen te pro mo tor do
de sen vol vi men to é a lo ca li za ção do pro fis si o nal
na so ci e da de. O pro fis si o nal deve apro pri ar-se
exa ta men te de sua di men são téc ni co-po lí ti ca.



– Te mos ple na cons ciên cia de nos sa par ti ci pa -
ção na so ci e da de? 

• Li de ran ça — o tra ba lho do pro fis si o nal se des do -
bra no meio so ci al e afe ta o ho mem. Por na tu re za, 
ele é um lí der no pro ces so de de sen vol vi men to.

– Exer ce mos a “pa la vra fi nal” em ques tões téc -
ni cas? 

• Ca pa ci da de agen ci a do ra — o pro fis si o nal é um
agen te pro mo tor de mu dan ças. Por prin cí pio, um
ge ra dor de pos tos de tra ba lho e não um can di da -
to per ma nen te a um em pre go qual quer.

– Esta mos im pas sí ve is ou com ba i xa ini ci a ti va
pró pria? 

• Di re i tos e de ve res — o co nhe ci men to de toda a
le gis la ção que mo de la a con du ta do pro fis si o nal é 
fun da men tal, bem como sua cor re ta in ter pre ta -
ção. O Enge nhe i ro, o Arqui te to e o Agrô no mo an -
tes de se rem pro fis si o na is es pe ci a li za dos são ci -
da dãos.

– Co nhe ce mos e com pre en de mos nos sos di re i -
tos e de ve res? 

• So ci a bi li da de — a con cor rên cia é re gra ace i tá -
vel. Po rém, vi ve mos em so ci e da de e a di men são
de clas se deve es tar sem pre pre sen te nas nos sas 
ações.

– Esta mos uni dos e for ta le ci dos como clas se,
ca te go ria ou seg men to? 

• Éti ca — a dis pu ta con cor ren ci al por um mer ca do
exí guo deve en con trar fron te i ra nos pos tu la dos
éti cos de ace i ta ção mo ral ge ral.

– Que im por tân cia da mos à éti ca nas nos sas re -
la ções? 

• Ini ci a ti va — o pro fis si o nal ten de à pos tu ra de só
agir sob de man da, ig no ran do que sua ba ga gem
ca paz o qua li fi ca para a to ma da da ini ci a ti va das
ações.

– Esta mos agin do como em pre en de do res?  
• Auto-es ti ma — cada pro fis si o nal é her de i ro de

toda uma mi le nar his tó ria téc ni ca, ci en tí fi ca e éti -
ca. Pode di zer: – eu não sou nem um le i go, nem
“mais um” pro fis si o nal, eu sou “o” pro fis si o nal. 

– Que im por tân cia cada um de nós dá a si mes -
mo? 

• Ade qua bi li da de — os ser vi ços são a ex pres são
da ca pa ci da de de re a li za ção do pro fis si o nal. As
so lu ções de vem vir ao en con tro da real ne ces si -
da de do be ne fi ciá rio, o cli en te.

– Fa ze mos obras e ser vi ços no exa to ta ma nho
da ne ces si da de?

• Com pa ti bi li da de — é sem pre es pe ra do que as
so lu ções pro pos tas se jam pos sí ve is de con cre ti -
za ção. A pro po si ção deve es tar ade qua da aos re -
cur sos dis po ní ve is.

– Nos sas re a li za ções são sem pre exe qüí ve is?

• Qu a li da de — a pri me i ra ex pec ta ti va do con su mi -
dor é quan to à qua li da de dos ser vi ços e obras.
Pres te za, eco no mi ci da de, es té ti ca, ori gi na li da de,
per so na li za ção, pro du ti vi da de, oti mi za ção são
con ce i tos que se em bu tem no con ce i to ge ral de
qua li da de.

– A qua li da de dos ser vi ços é, em mé dia, ace i tá -
vel?

• Atu a li da de — o de sen vol vi men to tec no ló gi co é
cé le re. O pro fis si o nal deve es tar em per ma nen te
atu a li za ção com os mé to dos, téc ni cas e con ce i -
tos que se mos tram em per ma nen te re no va ção.

– Atu a li za mos nos sos co nhe ci men tos na ve lo ci -
da de das mu dan ças?

• Atri bu i ções pro fis si o na is — as atri bu i ções pro -
fis si o na is são os li mi ta do res ge né ri cos le ga is da
ca pa ci da de re a li za do ra do pro fis si o nal. Seu co -
nhe ci men to fará com que o pro fis si o nal as exer ça
em sua ple ni tu de e não as exor bi te.

– Co nhe ce mos cri ti ca men te nos sas atri bu i ções
le ga is?

5.2. O Cli en te e a re mu ne ra ção
• Iden ti fi ca ção do per fil — cada pro fis são tem seu 

per fil de li ne a do. O usuá rio deve co nhe cer a real
fun ção do pro fis si o nal como pro du tor de so lu ções 
es pe ci a li za das. É in de se já vel o cha ma men to do
pro fis si o nal para ape nas “as si nar” so lu ções pró -
pri as com ob je ti vo de le ga li za ção. Tam bém não
con vém a con fu são do es pa ço de es pe ci a li za ção
de cada mo da li da de da Enge nha ria, da Arqui te tu -
ra e da Agro no mia.

– Sabe-se para que ser ve exa ta men te um pro -
fis si o nal?

• Obri ga to ri e da de da con tra ta ção — é am plo o
uni ver so de prá ti cas pri va ti vas do Enge nhe i ro, do
Arqui te to e do Agrô no mo, cuja con tra ta ção é obri -
ga tó ria. A pre fe rên cia do le i go prá ti co em de tri -
men to do pro fis si o nal ha bi li ta do tem sido ati tu de
co mum.

– Há ocu pa ção do es pa ço pri va ti vo de tra ba lho?
• Cor re ta uti li za ção — a par ti ci pa ção do pro fis si o -

nal pode ser re qui si ta da na am pli tu de de sua ca -
pa ci da de e de suas atri bu i ções. A sub-uti li za ção
ou o des vio de fun ção é ve ri fi cá vel cos tu me i ra -
men te.



– Sabe-se exa ta men te o que pode ou não fa zer
um pro fis si o nal?

• Jus ta re mu ne ra ção — o pro fis si o nal tem di re i to
a uma jus ta re mu ne ra ção ou a um sa lá rio mí ni mo
de lei. Na prá ti ca, tem acon te ci do o re ga te io de
ho no rá ri os e a “ma xi mi za ção” do sa lá rio mí ni mo.

– Re ce be mos do cli en te o que me re ce mos?
• Con fi a bi li da de — o ser vi ço pro fis si o nal pode e

deve ser re ce bi do pelo cli en te como sa tis fa tó rio,
por prin cí pio. O cli ma de con fi an ça na ca pa ci da de 
de re a li za ção das ta re fas so li ci ta das deve ser res -
ta be le ci do sem re ser vas ou pre con ce i tos. O
Enge nhe i ro, o Arqui te to e o Agrô no mo são as
pes so as cer tas para fa ze rem Enge nha ria, Arqui -
te tu ra e Agro no mia, sem dú vi das.

– O cli en te con fia in te i ra men te no pro fis si o nal?
5.3.  O am bi en te re gu la tó rio

• Re gu la men ta ção — as re la ções ju rí di cas são
ge ri das pe las nor mas exa ra das pelo Esta do atra -
vés de seus or ga nis mos cons ti tu ci o na is. O Esta -
do mo der no ten de a re du zir sua pre sen ça na vida
ci vil e pro ce de a des re gu la men ta ção de di ver sos
se to res.

– O grau de re gu la men ta ção que te mos está
ade qua do à con tem po ra ne i da de?

• Atu a li da de le gal – todo o con tro le das re la ções
pro fis si o na is é fun da do em leis. A di nâ mi ca his tó -
ri ca trans for ma pa ra dig mas e re la ções em uma
ve lo ci da de que não é acom pa nha da pela atu a li -
za ção da nor ma ju rí di ca.

– Nos sa le gis la ção ain da es pe lha o que so mos
e o que po de mos fa zer?

• Fis ca li za ção — a nor ma para ser efi caz na prá ti -
ca deve ser es cu da da pelo exer cí cio do cha ma do
“po der de po lí cia” so bre as con du tas. A fis ca li za -
ção, es pe ra-se, deve ser o má xi mo pos sí vel vol ta -
da para o es sen ci al e me nos para o aces só rio.

– Fis ca li za-se com re sul ta dos prá ti cos?
• Agi li da de — con tra põe-se à efi ciên cia nor ma ti va

e fis ca li za do ra a bu ro cra ti za ção. O ex ces so de
pre o cu pa ção for ma lis ta e a má in ter pre ta ção do
di re i to em per ram a ação efi caz e abrem ja ne las
para a cor rup ção fun ci o nal.

– Ope ra-se o sis te ma com cor re ção e pres te za?
• Pre sen ça clas sis ta — em tese, o or ga nis mo de

clas se ex pres sa os an se i os e as as pi ra ções co le -
ti vas. Em ór gãos de Esta do auto-re gu la men ta dos, 
como os nos sos, a par ti ci pa ção efe ti va das re pre -
sen ta ções mo de la a re gu la men ta ção com mais
apro xi ma ção à re a li da de pro fis si o nal.

– Par ti ci pa mos efe ti va men te da nos sa auto-re -
gu la men ta ção?

• Ci da da nia — o Esta do de mo crá ti co de di re i to es -
tri ba-se na so be ra nia po pu lar e no im pé rio da lei.
Esta be le ce-se o equi lí brio en tre o ci da dão e  o
Esta do.

– Esta mos côns ci os de nos sos di re i tos e de ve -
res ante a nor ma li za ção pro fis si o nal?

6. O que pode ser fe i to
Po de mos al me jar um es ta do em que tudo es te ja 

sa tis fa tó rio para nós, para nos sos cli en tes e para o
sis te ma. Se con clu ir mos que o atu al qua dro pro fis si o -
nal é de fi ci tá rio, te mos que ar re ga çar as man gas e ir à 
luta. Mu dar, mas para me lhor e com se gu ran ça. E isto
é va lo ri za ção pro fis si o nal.

De cor ren te da aná li se da si tu a ção em que es tão 
as pro fis sões, al gu mas me tas po dem ser es ta be le ci -
das. O con te ú do de cada con ce i to sur gi rá do pro ces -
so de dis cus são. A ma ne i ra de al can çá-las (são me -
tas!) de ve rá ser pro pos ta de ma ne i ra ra ci o nal e fac tí -
vel, ten do em men te os re cur sos do sis te ma.

6.1. Jun to a nós mes mos
• Re ci cla gem téc ni co-cul tu ral

Implan ta ção de um sis te ma de edu ca ção per -
ma nen te vol ta do para as de man das de atu a li za ção
éti ca e tec no ló gi ca aces sí vel a to dos os pro fis si o na is.

• Cons ci en ti za ção de sua pró pria im por tân cia
Esta be le ci men to de um pro ces so de sen si bi li za -

ção cons ci en te e aber tu ra de ca na is de de ba te per -
ma nen te so bre as ques tões pro fis si o na is e so ci a is.

• Par ti ci pa ção po lí ti co-co mu ni tá ria
Con cla ma ção de to dos os pro fis si o na is para a

par ti ci pa ção em ques tões in ter nas nas en ti da des de
clas se e nos fo ros co mu ni tá ri os de in te res se das pro -
fis sões.

• Instru men ta li za ção tec no ló gi ca
Ofer ta de for ma rá pi da e aces sí vel aos pro fis si o -

na is de in for ma ções re la ti vas à atu a li za ção téc ni ca.
• Éti ca re no va da

Aber tu ra de foro glo bal de de ba te para a re no va -
ção dos pa râ me tros éti cos.

• Empre en de do ris mo
De sen vol vi men to cons ci en te do es pí ri to de li de -

ran ça, pi o ne i ris mo e ini ci a ti va na to ma da de de ci sões
cri a ti vas.

6.2. Jun to aos usuá ri os de nos sos ser vi ços
• Escla re ci men to so bre o pa pel das pro fis sões

Vul ga ri zar a in for ma ção so bre a ne ces si da de,
obri ga to ri e da de e van ta gens da con tra ta ção dos pro -
fis si o na is.



• Re mu ne ra ção do pro fis si o nal
Esta be le cer no vos pa râ me tros para as ta be las

de ho no rá ri os mí ni mos de obri ga tó ria ob ser vân cia
em face da li be ra li za ção dos mer ca dos com pe ti ti vos.

• Con fi an ça na ca pa ci da de re a li za do ra dos pro -
fis si o na is

Res ga tar a con fi an ça do cli en te po si ci o nan do o
Enge nhe i ro, o Arqui te to e o Agrô no mo como au to ri da -
des do sa ber tec no ló gi co.

6.3 Jun to aos usuá ri os de nos sos ser vi ços
• Re vi são le gal

Ve ri fi ca ção da atu a li da de de toda a le gis la ção
pro fis si o nal em face dos prin cí pi os do pri ma do da ci -
da da nia e da re du ção da in ter ven ção do Esta do na
vida ci vil.

• Des bu ro cra ti za ção dos pro ce di men tos
Ava li a ção dos pro ce di men tos que vi sam mera

pro du ção de pa péis ou sim ples tri bu ta ção sem re tor -
no.

• Fis ca li za ção subs tan ti va efi caz
Re di re ci o na men to da fis ca li za ção para ob je ti -

vos pre ven ti vos com re du ção pro gres si va do en fo que
so bre ques tões ad je ti vas.

• Re pre sen ta ção clas sis ta
Mo ti va ção da re u nião dos pro fis si o na is em tor -

no de or ga nis mos de clas se e alar ga men to dos ca na -
is de re pre sen ta ção no sis te ma.

• Apo io à ini ci a ti va in di vi du al
Implan ta ção de po lí ti cas me nos res tri to ras e

mais es ti mu la do ras à cri a ti vi da de, à ca pa ci da de de
trans for ma ção e de ge ra ção de ri que zas para to dos
os pro fis si o na is.

7. Con si de ra ções fi na is
Va lo ri za ção pro fis si o nal não é algo pon tu al, um

con ce i to sim ples, algo que se pos sa re sol ver to man -
do esta ou aque la me di da iso la da. Antes, es ta mos de -
fron te de algo com ple xo, de um con jun to de va riá ve is
que de vem ser iden ti fi ca das, ata ca das e per ma nen te -
men te ava li a do.

Na for mu la ção da po lí ti ca de va lo ri za ção pro fis -
si o nal al gu mas di re tri zes su ge rem o ca mi nho se gu ro.
As pro pos tas de vem sur gir do seio da clas se pro fis si -
o nal, des de cada um dos seus in te gran tes, e se rem
en ca mi nha das pelo sis te ma pro fis si o nal ins ti tu í do até 
sua im ple men ta ção.

Não po de mos per der de vis ta a ava li a ção do
mo men to his tó ri co, onde o avan ço dos co nhe ci men -
tos dis tan cia-se do avan ço or ga ni za ci o nal e ins ti tu ci o -
nal. Há di fe ren ças e elas se agu çam e quem per de

com isto é o pro fis si o nal. Pro cu re mos o equi lí brio viá -
vel.

Fi nal men te, toda po lí ti ca deve ser fe i ta pelo Ho -
mem e para o Ho mem. Par ti cu lar men te, o Ho mem
qua li fi ca do, iden ti fi ca do e in ser to na So ci e da de. O
Pro fis si o nal do sé cu lo XXI.

O pro fis si o nal é a pe dra so bre a qual se eri ge
todo o sis te ma.

O foco de to das as po lí ti cas deve ser o pro fis si o -
nal, con si de ra do tan to como clas se, como na sua di -
men são in di vi du al.

Qu es tões Pon tu a is Aflu en tes para a For mu la ção
de uma Po lí ti ca de Va lo ri za ção Pro fis si o nal

Com ple men tar men te ao tex to de apo io, 
apre sen ta mos ou tras ques tões es pe ci a is que 
es tão, há al gum tem po; no de ba te na ci o nal.
São pon tos que, sub me ti dos ao con sen so,
po de rão con tri bu ir para a for mu la ção de uma 
po lí ti cas de va lo ri za ção pro fis si o nal.

1. Atri bu i ções Pro fis si o na is – AP

Abre-se es pa ço para a dis cus são so bre as atri -
bu i ções pro fis si o na is. São nor mas que es ta be le cem
li mi tes para a ação do pro fis si o nal de for ma ge né ri ca.
Hoje, sua su pe ra ção im pli ca em san ções ti pi fi ca das
como exer cí cio ile gal da pro fis são. Qu es ti o na-se a
con tra po si ção da atri bu i ção ver sus a ca pa ci da de in di -
vi du al do pro fis si o nal.

Dis cu te-se:

• Até que pon to as atri bu i ções pro fis si o na is con tri -
bu em para a va lo ri za ção pro fis si o nal.

• As AP de vem per ma ne cer como es tão.

• É ne ces sá ria uma re de fi ni ção des tas AP se gun do 
uma vi são de con tem po ra ne i da de.

• Prá ti cas tec no ló gi cas de do mí nio co mum de vem
ser ex clu í das das AP, de i xan do li vre sua prá ti ca
para qual quer ci da dão que mos tre ca pa ci da de de
re a li zá-las.

• A ca pa ci da de de re a li za ção do pro fis si o nal é pri -
maz, sen do des ne ces sá ria uma re gu la men ta ção
de AP.

• As AP po dem ser es ta be le ci das como pa ta mar
mí ni mo, se gun do a for ma ção bá si ca es co lar, fle xi -
bi li zan do-se à me di da que o pro fis si o nal in di vi du -
al men te in cor po re co nhe ci men tos tec no ló gi cos
pela edu ca ção pós-for mal.



2. Sa lá rio Mí ni mo Pro fis si o nal – SMP
O sa lá rio mí ni mo pro fis si o nal, como es ta be le ci -

do em lei, e in du bi ta vel men te cons ti tu ci o nal. No en -
tan to, ques ti o na-se a efi cá cia da Lei para uma po lí ti ca 
de ga nhos para os pro fis si o na is que pra ti cam seus
mis te res na for ma em pre ga tí cia. So bre tu do, exa mi -
na-se a an co ra gem no sa lá rio mí ni mo que, sem dú vi -
da, é alvo de uma po lí ti ca de re a jus tes de fa sa dos.
Tam bém é apon ta da a ten dên cia por par te dos em -
pre ga do res de pra ti ca rem o sa lá rio mí ni mo pro fis si o -
nal como “sa lá rio má xi mo”.

Dis cu te-se:
• Em que ní ve is a exis tên cia de um sa lá rio mí ni mo

pro fis si o nal pode con tri bu ir para va lo ri zar as pro -
fis sões.

• O SMP deve per ma ne cer como está.
• O SMP deve ser re vo ga do e dar lu gar à li vre ne go -

ci a ção en tre em pre ga dor e em pre ga do, como
acon te ce com ou tras pro fis sões.

• O SMP deve ser re es tu da do em sua re fe rên cia ao 
sa lá rio mí ni mo para ma i or, ob je ti van do um ma i or
ga nho para o pro fis si o nal.

• O SMP deve ser re a va li a do em sua re fe rên cia ao
sa lá rio mí ni mo para me nor, vi san do uma aber tu ra 
de mais pos tos de tra ba lho para os pro fis si o na is.

• O SMP deve ser ter um va lor fixo mais con di zen te
ao mé ri to da pro fis são, sem an co ra gem no sa lá rio 
mí ni mo ge ral.

3. Ta be las de Ho no rá ri os – TH
As ta be las de ho no rá ri os mí ni mos pro fis si o na is

são de Li vre ela bo ra ção pe las en ti da des de clas se.
Uma vez re gis tra das no Sis te ma, pas sam a ser de
obri ga tó ria ob ser vân cia pelo ju ris di ci o na do. Seu não
cum pri men to im pli ca ria em ati tu de anti-éti ca. Sua
exis tên cia em de ter mi na da ju ris di ção im pões pa râ me 
tros de ga nhos mí ni mos para o pro fis si o nal em exer cí -
cio li be ral. Por ou tro lado, tor na me nos fle xí vel a li vre
ne go ci a ção de ho no rá ri os e di fi cul ta a ofer ta dos tra -
ba lhos em pe río dos de re tra ção de de man da ou de
for te com pe ti ti vi da de in ter na. Qu es ti o na-se a sua
con ve niên cia hoje em dia, quan do se pro cu ram mer -
ca dos mais com pe ti ti vos pa u ta dos na ofer ta pela qua -
li da de e pelo pre ço dos ser vi ços.

Dis cu te-se:
• Qual a im por tân cia das ta be las de ho no rá ri os

para a va lo ri za ção pro fis si o nal.
•  A atu al po lí ti ca de TH deve ser man ti da e in cre -

men ta da.
• Deve ser tor na da obri ga tó ria a prá ti ca de TH por

to das as en ti da des pro fis si o na is.

• De ve mos ter uma TH úni ca, na ci o nal e de obri ga -
tó ria ob ser vân cia le gal.

• As TH só são ca bí ve is para gru pa men tos pro fis si -
o na is re u ni dos em sis te ma co o pe ra ti vo, sen do
im pra ti cá ve is em re gi me com pe ti ti vo.

• O prin cí pio da li vre ne go ci a ção e da li vre com pe ti -
ção afas tam a ne ces si da de de TH.

4. Ano ta ções de Res pon sa bi li da de Téc ni ca –
ART

A Ano ta ção de Res pon sa bi li da de Téc ni ca foi
cri a da em lei com o ob je ti vo de for ma ção de fun dos
para a ope ra ção da Mú tua. Com o pas sar dos anos,
os Crea ti ve ram na art seu prin ci pal ins tru men to de
fis ca li za ção do exer cí cio pro fis si o nal e sua mais im -
por tan te fon te de re cur sos para ope rar esta fis ca li za -
ção. Os pro fis si o na is ano ta do res têm como be ne fí cio
a for ma ção de seu acer vo téc ni co, im por tan te ins tru -
men to de cer ti fi ca ção cur ri cu lar.

Tra mi ta pro je to de lei na Câ ma ra Fe de ral que
visa a re vo ga ção da lei que lhe deu ori gem. A ser
apro va da, ex tin gue-se a ART e a Mú tua. Do pon to de
vis ta do pro fis si o nal, é per ma nen te men te ques ti o na -
da a con ve niên cia de ter-se a obri ga to ri e da de de se
ano tar a res pon sa bi li da de téc ni ca, pos to que res pon -
sa bi li da de é fato ju rí di co de fi ni do pelo Có di go Ci vil e
per sis te com ou sem sua ano ta ção jun to aos Crea.

Dis cu te-se:
• Como a ano ta ção de res pon sa bi li da de téc ni ca

onde con tri bu ir para a va lo ri za ção pro fis si o nal.
• A ART deve per ma ne cer como está.
• A ART deve ser re es tu da da quan to à sua obri ga -

to ri e da de.
• A ART deve ser re es tu da da em re la ção a seu al -

can ce.
• A ART deve ser re es tu da da quan to a seus ob je ti -

vos.
• A ART deve ser re a va li a da quan to a suas ta xas,

es tu dan do-se tam bém uma com pen sa ção ar re -
ca da tó ria para os Crea.

• A ART deve ser isen ta de ta xas, ha ven do uma
com pen sa ção de ar re ca da ção pela ma jo ra ção
das anu i da des.

• A ART deve ser re vo ga da.

5. Có di go de Éti ca Pro fis si o al
Nos so có di go de éti ca está po si ti va do por re so -

lu ção do Con fea, aten den do o que dis põe a Lei
5.194/66. O fato de ter gua ri da em lei e ser acom pa -
nha do de san ção, isto é, pe na li da de ad mi nis tra ti va
por sua even tu al in fra ção, tem pre sen ça en tre nós



como nor ma ju rí di ca. Seu ca rá ter é, pois, não de có di -
go de éti ca mas de có di go dis ci pli nar ou có di go de on -
to ló gi co. Estan do a ques tão éti ca sen do re e xa mi na -
da, cabe a dis cus são da le gi ti mi da de de um có di go
ba i xa do com im pe ra ti vi da de le gal.

Dis cu te-se:
• Em que grau uma po lí ti ca de va lo ri za ção pro fis si -

o nal se con di ci o na pela co di fi ca ção éti ca e pela
nor ma li za ção dis ci pli nar.

• Con vém a exis tên cia de um có di go de éti ca com
for ça co er ci ti va como está.

• Ne ces si ta mos de um có di go de éti ca for mu la do
pelo co le ti vo pro fis si o nal, po rém de ace i ta ção
ape nas mo ral, sem san ção.

• Além de um có di go de éti ca de ace i ta ção mo ral,
pre ci sa mos de um có di go dis ci pli nar.

• Pre ci sa mos de um có di go dis ci pli nar para o con -
tro le da prá ti ca das pro fis sões pelo sis te ma
Confea/Crea, fi can do os có di gos éti cos a cri té rio
de cada gru pa men to pro fis si o nal.

• Cada mo da li da de pro fis si o nal deve ter sua pró -
pria co di fi ca ção, se gun do seu per fil pe cu li ar.

• Os prin cí pi os e pa râ me tros ins pi ra do res do atu al
có di go de vem ser re a va li a dos quer para efe i tos
éti cos, quer para efe i tos dis ci pli na res

Par te 4

Do cu men to Re fe ren ci al para For mu la ção do
pro je to Bra sil

Oswal do Del la Gi us ti na
Pro fes sor Uni ver si tá rio,
pós-gra du a do em Pla ne ja men to
Estra té gi co e Pla ne ja men to de
Re cur sos Hu ma nos

1. INTRODUÇÃO

•   A ca mi nho do in di vi du al para o glo bal e ho lís -
ti co

•   Da te o ria à prá ti ca.

2. A HISTÓRIA

•   Uma his tó ria pou ca edi fi can te
•   O sis te ma Con fea as su me sua di men são de

ci da da nia.

3. O MOMENTO ATUAL

•   Um novo país
•   Re pen sam o Bra sil em sua in fra-es tru tu ra.
•   A ame a ça da de sa gre ga ção.

4. OS POSTULADOS DO PROJETO

•   Sig ni fi ca do das en ge nha ri as
•   As po ten ci a li da des na ci o na is
•   O Ingres so na glo ba li za ção com res pon sa bi -

li da de e so be ra nia

•   A exi gên cia de uma nova éti ca so ci al.

5. OS CONTEÚDOS DA PROPOSTA

•   Um pro je to na ci o nal é mais do que re i vin di -
ca ções se to ri a is

•   Um pro je to na ci o nal en vol ve di men sões, éti -
cas e ma te ri a is.

6. METODOLOGIA DO TRABALHO

7. CONCLUSÕES E ORIENTAÇÕES FINAIS
Ane xo

•   Su ges tão de Ro te i ro para o de sen vol vi men to 
dos tra ba lhos.

1. Intro du ção
Na era pós-tec no ló gi ca, o ho mem per de  pro -

gres si va men te sua in di vi du a li da de em fa vor do co -
le ti vo – do ba lís ti ca ou do glo bal – e cons tru ir o co le -
ti vo tor na-se, as sim, pres su pos to de cons tru ir o in -
di vi du al.

•   A ca mi nho do in di vi du al para o ho lís ti co e 
glo bal.

O iní cio da Ter ce i ro Mi lê nio se ca rac te ri za pela
subs ti tu i ção pro gres si va do in di vi du al pelo co le ti vo –
não no sen ti do mar xis ta – e pelo glo bal – não no sen ti -
do da glo ba li za ção ca pi ta lis ta – mas no sen ti do de
que todo o pro ces so hu ma no, e mais am pla men te os
pro ces sos da na tu re za, se in ter de pen dem, como par -
tes de um mes mo or ga nis mo ou de um mes mo sis te -
ma. Não ape nas atu am glo bal men te, mas são efe ti va -
men te, na sua di ver si da de, par tes de um mes mo ser.

Tal vez seja a evi dên cia do en si na men to de
Orte ga e Gas set quan do afir ma que nós so mos nós
mes mos e tudo o que nos cer ca, “nós e nos sas cir -
cuns tan ci as” diz ele. Ca mi nho do in di vi du al para o co -
le ti vo.

Nes te sen ti do, o in di vi du al, o iso la do, a par te se -
pa ra da do todo, vão se tor nan do con ce i tos ou re a li da -
des que pre va le ce ram e se es go ta ram no pas sa do.
Ago ra, pela di men são da tec no lo gia, cons troe-se
uma nova re a li da de, in ter de pen den te, em cada uma
de suas par tes e que, no con jun to, de vem for mar um
sis te ma har mô ni co.

Des sa for ma o in di vi duo se in se re, no seu meio,
no seu gru po, o gru po, se in se re na so ci e da de e a so -



ci e da de, cons ti tui a nova hu ma ni da de, seu modo de
ser, de or ga ni zar-se.

Per de sen ti do, por tan to, a vi são dos in te res ses
ou dos di re i tos, ou da de fe sa da qui lo que é ape nas in -
di vi du al. Tor nam-se par te da so bre vi vên cia in di vi du al, 
a pro mo ção dos in te res ses e dos di re i tos so ci a is ou
co le ti vos, e a de fe sa ou a pro mo ção des ses di re i tos
ou in te res ses, pas sa a fa zer par te da so bre vi vên cia
do in di vi duo. Por que ele vive nes se co le ti vo.

Os pro ble mas, as cri ses, as an gús ti as, a in sa tis -
fa ção ou as in cer te zas que ca rac te ri zam o mun do pós 
-tec no ló gi co de cor rem, em gran de par te, de não se
ter per ce bi do esta nova pers pec ti va, não se ter com -
pre en di do esta re a li da de ver da de i ra men te ho lís ti ca,
ou de ima gi nar, pro mo ver-se a glo ba li za ção, – ou ace -
i tá-la, ape nas como um fe nô me no eco nô mi co, onde o
mais for te en go le o mais fra co – e não como um novo
sis te ma de au men to de re la ções onde os ho mens, ou
as na ções, tem que apren der a con vi ver co o pe ra ti va -
men te.

Na ver da de, tra ta-se de uma mu dan ça de pa ra -
dig ma onde está sur gin do um novo mun do, um mun -
do di fe ren te, no qual as in di vi du a li da des se am pli am,
as in ter de pen dên ci as se tor nam so li da ri e da de e as
res pon sa bi li da des de cada um as su mem a di men são
de res pon sa bi li da de co le ti va.

•   Da te o ria à prá ti ca.
Esta é a vi são e a ra zão da de fi ni ção pro pos ta

como tema para o IV Con gres so do sis te ma Con -
fea/crea:

• Éti ca, Va lo ri za ção Pro fis si o nal e Pro je to
Bra sil.

Nes ta pro pos ta, os três te mas se en tre la çam, na 
me di da em que, nes se mun do in ter de pen den te:

1. a éti ca de i xa de ser ape nas uma ques tão de
foro ín ti mo ou da cons ciên cia in di vi du al, para trans for -
mar-se num com pro mis so em fa vor da cons tru ção de
es tru tu ras e de con vi vên ci as so ci a is ade qua das, jus -
tas e hu ma nas;

2. a va lo ri za ção pro fis si o nal ex tra va se a di men -
são de mera sa tis fa ção pes so al para sig ni fi car, para
cada in di ví duo, a ca pa ci da de de ocu par um es pa ço
so ci al, com cons ciên cia, com pe tên cia e res pon sa bi li -
da de, a par tir do pres su pos to de que o in di ví duo vive,
e cada vez mais se re a li za, no co le ti vo, por ca u sa da
vi são ho lís ti ca e da in ter de pen dên cia glo bal, re fe ri -
das;

3. des sa in ser ção do in di vi duo no co le ti vo, o es -
tu do e a pro po si ção de um pro je to co le ti vo – o pro je to
Bra sil, flue e de cor re ne ces sa ri a men te.

O meio em que vi ve mos, ou as cir cuns tan cia de
que so mos par te, é o Bra sil. Cons tru ir o Bra sil, cons ti -
tue, por tan to, par te da nos sa cons tru ção pes so al, do
em pre go de nos sa ca pa ci da de pro fis si o nal, ou seja,
da nos sa va lo ri za ção pro fis si o nal e da exi gên cia da
nova pos tu ra éti ca, nes te mo men to da his tó ria.

2.  A His tó ria
O pro ces so his tó ri co bra si le i ro pou co con tri bu -

iu para for mar uma so ci e da de na ci o nal, que por im -
po si ção dos in te res ses mer can ti lis tas, teve no Esta -
do sem pre um re pre sen tan te mais pre fe ren ci al des -
ses in te res ses, do que dos in te res ses da Na ção. A
ex clu são da so ci e da de e a sub mis são do Esta do aos 
in te res ses ex ter nos, foi uma cons tan te, na for ma ção
do país e não está sen do fá cil li ber tar-se des ses
con di ci o na men tos.

No con tex to de uma nova e ne ces sá ria in ser ção
do ci da dão, ou do pro fis si o nal, na re a li da de na ci o nal,
é im por tan te per ce ber, ini ci al men te, que gra ves equí -
vo cos têm se in se ri do no pro ces so de for ma ção da
so ci e da de bra si le i ra. No pe río do co lo ni al, mais se tra -
tou de con so li dar, no ter ri tó rio de além do mar, uma
co lô nia rica no in tu i to de for ne cer ma té ria-pri ma para
as Cor tes eu ro péi as, do que por os fun da men tos para 
cri ar uma ci vi li za ção, mal gra do as ce le bra das qua li -
da des mis ci ge na tó ri as do co lo ni za dor por tu guês.

• Uma his tó ria pou co edi fi can te.
Assim foi com o pau-bra sil, a cana-de-açú car, e

os ci clos de ex plo ra ção do ouro, dos di a man tes e de
ou tras ri que zas na tu ra is, ex tra í das para or nar o luxo
dos pa lá ci os eu ro pe us e, num pro ces so de co mer ci a -
lis mo sem li mi tes, en ri que cer o te sou ro de al gu mas
na ções que, com a pri me i ra re vo lu ção in dus tri al, co -
me ça vam a do mi nar o mun do.

So ci al men te, es ses mes mos equí vo cos di vi di -
ram o país en tre a clas se de ten to ra de pri vi lé gi os, vol -
ta da a exa u rir e con su mir a ri que za na ci o nal, e a clas -
se for ne ce do ra de mão-de-obra es cra va, in cul ta e
aban do na da à sua sor te, re sul tan do, quan do for mal -
men te li ber ta, em um ex tra to so ci al, cons ti tu í do prin ci -
pal men te de des cen den tes das ra ças ne gra e ín dia,
que até hoje luta à mar gem da so ci e da de, por ocu par
seu es pa ço, car re gan do o tra u ma de uma his tó ria oe
ex clu são e opres são.

O pro ces so de su pe ra ção do pe río do co lo ni al
não mu dou es sen ci al men te esta si tu a ção. Fe i ta à in -
de pen dên cia do país, mais sob os aus pí ci os da me -
tró po le, ou dos in te res ses das na ções im pe ri a lis tas –
com for te re pres são aos mo vi men tos na ti vis tas, e
mal gra do even tu a is qua li da des pes so a is das no vas
eli tes go ver nan tes do Impé rio, ou pos te ri or men te da



Re pú bli ca, c pro ces so oe di vi são in ter na da so ci e da -
de bra si le i ra, fe i ta de clas ses ex clu den tes, e am pli an -
do a se pa ra ção en tre o Esta do e a pró pria so ci e da de,
só fez con so li dar-se.

Assim é que a de mo cra cia bra si le i ra tem se ca -
rac te ri za do mais pelo zelo em man ter seus as pec tos
for ma is, do que em ga ran tir, efe ti va men te, a par ti ci pa -
ção da so ci e da de na cons tru ção do país; mais em or -
ga ni zar o Esta do – o es ta do de di re i to, do que em pro -
mo ver a ci da da nia – a so ci e da de de mo crá ti ca, a so ci -
e da de de di re i to.

A pró pria Uni ver si da de, pre o cu pa da em ga ran tir 
pri vi lé gi os de toda or dem, pou co tem con tri bu í do para 
a de mo cra ti za ção da so ci e da de e para o en ga ja men -
to das eli tes, nela pre pa ra das, na cons tru ção na ci o -
nal.

• O Sis te ma Con fea/Crea as su me sua di -
men são de ci da da nia.

Por es sas ra zões e nes ta pers pec ti va, o Con fea, 
aten to às as pi ra ções de so ci e da de e, es pe ci al men te
das ca te go ri as pro fis si o na is que re pre sen ta das no
Crea, se pro põe a dar um pas so adi an te em sua fun -
ção so ci al, que não se con fun de e me nos se es go ta,
com a ma nu ten ção de pri vi lé gi os, ou a de fe sa de in te -
res ses cor po ra ti vos, mas, se am plia e se re a li za com
seu en ga ja men to na so ci e da de, com sua par ti ci pa -
ção, na cons tru ção de um novo Bra sil, nes se li mi ar
que nos põe fren te à fren te com o Ter ce i ro Mi lê nio:

– um Bra sil plu ral, de mo crá ti co e por isto par ti ci -
pa ti vo, ao in vés de ex clu den te;

– um Bra sil re gi o nal e so ci al men te so li dá rio e
co o pe ra ti vo, e in te gra do com to dos os pa í ses, po rém
so be ra no;

– um país ca paz de apro ve i tar, em fa vor dos bra -
si le i ros e da hu ma ni da de, suas re ser vas de re cur sos
na tu ra is de di men são pla ne tá ria, sem des truí-los.

3. O mo men to atu al
O Bra sil não dis põe de um pro je to na ci o nal ade -

qua do à sua di men são, aos an se i os da so ci e da de
bra si le i ra e à sua in ser ção no mun do como na ção so -
be ra na. O Pro je to Bra sil de se ja ser a con tri bu i ção do
Sis te ma Con fea/Crea para for mu la ção des se pro je to.

• Um país equi vo ca do
Não é isto o que está acon te cen do.
Enquan to cres ce a le gião dos ex clu í dos, for -

man do o cin tu rão de mi sé ria das pe ri fe ri as ur ba nas e
das áre as ru ra is de sas sis ti das, cres ce tam bém a ri -
que za nas mãos de pou cos – pou cos que vão se
trans for man do em um dos ca na is, en tre ou tros, por
onde o pa tri mô nio na ci o nal vem sen do in ter na ci o na li -
za do, so la pan do nos sa ca pa ci da de de de ci dir so be -

ra na men te so bre os in te res ses do país, e nos de i xan -
do à mer cê do jogo es pe cu la ti vo in ter na ci o nal, ou da -
que les que, dis pon do de ins tru men tos de do mi na ção,
olham com olha res cú pi dos so bre o ter ri tó rio na ci o -
nal, suas pers pec ti vas eco nô mi cas e suas imen sas
re ser vas na tu ra is. É pre ci so cons ciên cia de que, nes -
te con tex to de do mi na ção e pre va lên cia dos in te res -
ses dos que de tém o po der, sem qual quer com pro -
mis so éti co no seu em pre go, ini ci a ti vas como a Alca,
pre ci sam ser ana li sa das do pon to de vis ta da so ci e -
da de bra si le i ra e não ape nas do pon to de vis ta de al -
guns ajus tes de se to res eco nô mi cos in te res sa dos, ou 
como im po si ção dos que que rem o do mí nio dos mer -
ca dos. Povo, pá tria, so be ra nia, dig ni da de não são
mer ca do ri as que se tro cam ou que se ven dem, ao sa -
bor dos in te res ses ou das cir cuns tân ci as.

É pre ci so afir mar, no en tan to, que por aqui lo que 
é, e pela di men são de seus re cur sos na tu ra is. o Bra sil 
não pode ser con ce bi do como um pe que no país, sem
vi si bi li da de, ou in ca paz de ser res pe i ta do pelo jogo
das for ças glo ba is.

Tam bém o Bra sil não pode as su mir uma ati tu de
de iso la men to, num mun do que, de fi ni ti va men te, se
glo ba li za e se tor na in ter de pen den te. Ho lís ti co e glo -
bal.

• Um novo País
Mas se o Bra sil dis põe de re cur sos pla ne tá ri os,

é com a trans for ma ção des ses re cur sos em po der,
que ele há de sen tar – se à mesa das Na ções, com a
dig ni da de da di men são de seu povo, de seu ter ri tó rio
e de suas po ten ci a li da des, das qua is o mun do não
pode pres cin dir, para so bre vi ver.

É des sa cons ciên cia, que há de sur gir o Bra sil
in te gra do na glo ba li za ção, co o pe ra ti vo e so li dá rio,
mas so be ra no e sus ten tá vel:

– sus ten tá vel como Na ção;
– sus ten tá vel como po tên cia eco nô mi ca, e

como cen tro de iden ti da de cul tu ral e so ci al, onde o
hu ma no há de pre va le cer so bre as co i sas;

– sus ten tá vel no uso e na pre ser va ção de seus
re cur sos na tu ra is e do meio am bi en te, par ce la sig ni fi -
ca ti va e es sen ci al para a so bre vi vên cia do Pla ne ta
Ter ra.

Este novo Bra sil, ne ces si ta do de ser re des co -
ber to, no que ser con ce bi do e ad mi nis tra do numa
pers pec ti va di fe ren te da que hoje é pra ti ca da, e é este 
o Bra sil pelo qual os bra si le i ros as pi ram, e o Bra sil a
que os bra si le i ros têm di re i to.

É para a cons tru ção des te novo Bra sil, que os
en ge nhe i ros, os ar qui te tos, os en ge nhe i ros-agrô no -
mos. os geó gra fos, os geó lo gos, os me te re o lo gis tas,



os tec nó lo gos e os téc ni cos, cada um em sua es pe ci -
a li da de, e to dos na sua con di ção de ci da da nia, es tão
con vo ca dos. Tra ta – se de cons tru ir, uma so ci e da de que 
se di ri ja pe los pa drões da res pon sa bi li da de, da com pe -
tên cia, da jus ti ça, da so li da ri e da des en tre as pes so as,
as clas ses, e as di fe ren tes re giões do país, for man do
com base nes ta éti ca es sen ci al, a nova Na ção.

• Re pen sar o Bra sil em sua in fra-es tru tu ra.

Para isto é ne ces sá rio re pen sar o Bra sil, des de
sua iden ti da de, à sua in fra-es tru tu ra, e à sua or ga ni -
za ção so ci al, em suas di men sões po lí ti ca, eco nô mi -
ca, e cul tu ral.

Qu an to à iden ti da de bra si le i ra é pre ci so to mar
cons ciên cia de suas re a is po ten ci a li da des, e cons tru ir
um pro je to a par tir do apro ve i ta men to des sas po ten ci a li -
da des, ao in vés de bus car ins pi ra ção, for mas e es tra té gi -
as de cons tru ir o Bra sil a par tir de mo de los es tran ge i ros
im pos tos a nós, ou por nós im por ta dos, sem que nada a
te nha mos a ver com eles. Isto não é xe no fo bia, que não a 
te mos, nem te ria sen ti do tê-la na era da glo ba li za ção.
Mas é sim ples men te cons ciên cia e afir ma ção da iden ti -
da de na ci o nal e de sua vi a bi li da de como Na ção.

So bre a nos sa in fra-es tru tu ra, deve-se co me çar
a re fle tir so bre o equí vo co de nos so sis te ma de trans -
por tes, ba se a do ex clu si va men te no mo dal ro do viá rio,
de sin te gra do em si, di re ci o na do pre va len te men te ao
sul do país, quan do os gran des mer ca dos do mun do
es tão no he mis fé rio nor te, e per mi tin do a per ma nên -
cia do enor me va zio do Bra sil Nor te e Cen tral, a mais
es tra té gi ca o arte do ter ri tó rio na ci o nal.

Um exem plo se guin te, no que se re fe re à in -
fra-es tru tu ra, pode ser dado em re la ção a ques tão
ener gé ti ca – re le ga dos que es ta mos a ter nos so pro -
ces so de cres ci men to li mi ta do pela fal ta de ener gia,
en quan to te mos água, bi o mas sa, luz so lar e ou tras
fon tes de ener gia lim pa, em abun dân cia, ne nhu ma
de las, po rém ade qua da men te iden ti fi ca das, pla ne ja -
das e pos tas à ser vi ço da pro du ção.

Po de ri am ser ci ta dos ain da os sis te mas de te le -
co mu ni ca ções, pri va ti za dos de for ma ata lho a da e
que es ca pam de toda for ma e cada vez mais, aos
con tro les go ver na men ta is e a seus com pro mis sos de
ser vir ao pú bli co, com efi ciên cia e a cus tos aces sí ve -
is, para que o povo, e não só as eli tes, en trem na era
da co mu ni ca ção.

Pa ra le la men te, tem sido des mon ta dos nos sos
sis te mas de pes qui sa, va len do como exem plo ci tar o
caso da Embra pa e seu pa tri mô nio de pes qui sa agro -
pe cuá ria, de i xan do pela me ta de pro je tos como o do
Cer ra do, que per mi tis sem ga ran tir a sus ten ta bi li da de
dos so los e a su pe ra ção da mo no cul tu ra. Ou, ain da, o

caso da pes qui sa e do mo ni to ra men to da ocu pa ção da 
Ama zô nia, para que, tor na da pro du ti va, dis pu ses se de 
tec no lo gi as de ocu pa ção, ma ne jo e pro ces so com pa tí -
ve is com o im pe ra ti vo de sua sus ten ta bi li da de.

• A ame a ça da de sa gre ga ção
Enfim, no que se re fe re à or ga ni za ção so ci al do

país, na di men são de sua or ga ni za ção eco nô mi ca, éti -
ca so ci al e po lí ti ca, não é ace i tá vel que o Bra sil se
apre sen te di an te do mun do com seus con tras tes, de
ser a 8ª ou 10ª eco no mia do pla ne ta, en quan to se si tua 
em 79º lu gar nos ín di ces de de sen vol vi men to hu ma no; 
que os 10% mais ri cos de te nham 46% da ri que za na ci -
o nal res tan do ape nas 14% para os 50% mais po bres,
re sul tan do em uma ra zão de 30 en tre a mé dia de ren -
da dos 10% mais ri cos so bre os 40%, mais po bres, e
fa zen do com que se ja mos, efe ti va men te, cam peões
ab so lu tos da má dis tri bu i ção de ren da no mun do. Esta
ra zão é de 3 no Ja pão, de 5 no Pa quis tão, de 10 no
Egi to, de 15 na Cos ta Rica, de 18 em Zâm bia, de 27 no 
Pa na má. Por isto, e que este con jun to de equí vo cos,
ca mi nha mos para a vi o lên cia ur ba na e ru ral, para a in -
se gu ran ça ma te ri al e fí si ca, para a de so ri en ta ção éti ca 
e para a per da de va lo res, que, a par tir do mau exem -
plo das ge ra ções mais ve lhas de so ri en ta das, re cai
com im pac to, es pe ci al men te so bre a ju ven tu de, in se ri -
da num mun do de su ma ni za do e ví ti ma des sas con di -
ções su bu ma nas im pos tas por um sis te ma que, já ul -
tra pas sa do, te i ma em se man ter.

Não pa re ce que as pro pos tas ou pro je tos pro -
pos tos even tu al men te ao país, te nham esta di men -
são, ou se te nham pre o cu pa do se ri a men te em su pe -
rar esta si tu a ção de sa gre ga do ra.

Nes te mo men to a Na ção quer mu dar tais pa râ me -
tros e re cons tru ir o Bra sil, como gran de Na ção, gran de
por que jus ta, de mo crá ti ca, hu ma na, sus ten tá vel. O sis te -
ma Con fea/Crea não po de ria es tar alhe io a esta as pi ra -
ção e esta é a ra zão des te Pro je to para o Bra sil.

4. Os pos tu la dos da pro pos ta
Algu mas ques tões, pos tas como pos tu la dos,

cons ti tu em pres su pos tos so bre os qua is deve-se che -
gar a um cer to con sen so, para de fi nir es tra té gi as de
ação na ci o nal na bus ca dos ob je ti vos de fi ni dos.

O Pro je to Bra sil – um es for ço de con tri bu i ção do
sis te ma Con fea/Crea, para que brar a ame a ça de de -
sa gre ga ção na ci o nal, ba se ia-se em al guns pos su í -
dos fun da men ta is:

• O sig ni fi ca do das en ge nha ri as

O pri me i ro pos tu la do é re fe ren te ao que re pre -
sen tam os pró pri os seg men tos das en ge nha ri as no
con tex to na ci o nal e de sua ca pa ci da de con se qüen te
de in flu ir e con tri bu ir para o pro ces so de cri a ção e
con so li da ção do novo país – viá vel, jus to, di nâ mi co,
par ti ci pa ti vo e, des sa for ma, de mo crá ti co.



São qua se um mi lhão de pro fis si o na is do mais
alto ní vel. For ma dos, a ma i o ria, em al guns dos me lho -
res cen tros de co nhe ci men to, in ves ti ga ção e for ma -
ção do país, pro fis si o na is que se es pa lham por to dos
os re can tos do ter ri tó rio na ci o nal e que se in se rem
ca pi lar men te em toda es tru tu ra da so ci e da de, des de
suas eli tes até suas pe ri fe ri as so ci a is ou ter ri to ri a is.

Atu am nas di ver sas áre as pro fis si o na is: na en -
ge nha ria ci vil, me câ ni ca, elé tri ca, na ar qui te tu ra, na
ge o lo gia, na agri cul tu ra e no con jun to de ati vi da des
de cor ren tes, com pro fun da re per cus são, não ape nas
nos ní ve is de pro du ção e ren da, mas na qua li da de de
vida das pes so as, no meio am bi en te, na ha bi ta ção,
no sa ne a men to, nos pro gra mas de in fra-es tru tu ra, no
meio ru ral e no meio ur ba no, en fim.

Amplia-se este le que de pre sen ças se con si de rar a 
par ti ci pa ção da ca te go ria em car gos de di re ção, quer no
meio so ci al, par ti ci pan do de li de ran ças co mu ni tá ri as,
quer no meio po lí ti co, par ti ci pan do na ges tão das co mu -
ni da des e da so ci e da de na ci o nal, na con di ção de in te -
gran tes do po der pú bli co, exe cu ti vo e le gis la ti vo, mu ni ci -
pal, es ta du al e fe de ral, quer en fim, no meio eco nô mi co,
como di ri gen tes de em pre sa, as ses so res, con sul to res e
de ten to res de fun ções que in flu en ci am em de ci sões que
afe tam mais de 60% do PIB na ci o nal.

É ne ces sá rio tor nar cons ciên cia des ta re pre sen ta -
ti vi da de, e, em con se qüên cia, da res pon sa bi li da de dela
de cor ren te, que se ex pres sa no exer cí cio pro fis si o nal
com pe ten te e de di ca do, mas tam bém na dis po si ção de
con tri bu ir com a cons tru ção na ci o nal, e com a so lu ção de 
pro ble mas que afe tam a so ci e da de bra si le i ra.

• As po ten ci a li da des na ci o na is
O se gun do pos tu la do, re fe re-se à di men são das 

po ten ci a li da des na ci o na is, re pre sen ta das não ape -
nas por uma po pu la ção que se apro xi ma ra pi da men te 
dos 200 mi lhões de ha bi tan tes, os qua is não po dem
ser vis tos ape nas na pers pec ti va de um dos gran des
mer ca dos mun di a is, e sim, em sua imen sa ca pa ci da -
de de pro du zir, em seus de se jos e as pi ra ções, em
suas con di ções de ci da da nia e em seus di re i tos a
cres cer em di men são hu ma na e qua li da de de vida.
Infe liz men te o des ca so pela pre pa ra ção do ho mem,
tem fe i to com que ta len tos se jam des per di ça dos e os
ní ve is ge ra is de edu ca ção e sa ú de es te jam, nes sa
en tra da do Ter ce i ro mi lê nio, bem aba i xo dos ní ve is
mé di os exis ten tes, não já nos pa í ses de sen vol vi dos,
dos qua is es ta mos dis tan tes, mas mes mo dos nos sos 
com pa res pa í ses em de sen vol vi men to.

Há uma imen sa dú vi da so ci al a ser res ga ta da,
dí vi da que deve ser en ten di da não ape nas como eli -
mi na ção des sas ca rên ci as – a ex clu são, o de sem pre -
go, a sub nu tri ção, o dé fi cit sa ni tá rio e edu ca ci o nal,
mas que abran ge tam bém a ex clu são da po pu la ção
de seu di re i to a par ti ci par, e ser cons tru to ra de seu
pre sen te e do fu tu ro da Na ção.

A essa po pu la ção com suas po ten ci a li da des, a
se rem in te gra das no pro ces so, soma-se uma re ser va
imen sa de re cur sos na tu ra is, es tra té gi cos para a hu -

ma ni da de do ter ce i ro mi lê nio:
– Um ter ri tó rio, em sua ma i or par te ain da va zio,

onde se so mam mi lhões de ha bi tan tes, ocu pá ve is
sus ten tá vel e pro du ti va men te, num mun do onde a de -
man da de ali men tos cres ce qua li ta ti va e quan ti ta ti va -
men te, sem que se te nham for mu la do po lí ti cas e ado -
ta do me di das ca pa zes de di mi nu ir a fome, que se
alas tra pe ri go sa men te no Bra sil como no pla ne ta , so -
bre tu do nos con ti nen tes e nas re giões pe ri fé ri cas. Na
ver da de, di an te dos trans gê ni cos, que, à par te das
dú vi das que per sis tem so bre suas con se qüen ci a is,
ame a çam se trans for mar numa nova tec no lo gia de
do mi na ção, o Bra sil pode se afir mar como o pro du tor
nú me ro um de ali men tos ver des, a de man da ma i or da 
nova era que está se ini ci an do.

A par tir des sa sua ca pa ci da de de pro du zir au -
men tos em gran de es ca la – o Bra sil te ria con di ções
de fa zer de so var e re por con ti nu a men te os es to ques
exis ten tes, obri gan do a cri a ção de no vos mer ca dos e
de no vas fon tes mun di a is de fi nan ci a men to, que vi a -
bi li zem sua me lhor dis tri bu i ção, aten den do so bre tu do
as re fe ri das re giões pe ri fé ri cas – ter ri tó ri os da fome.

– Re cur sos hí dri cos de di men são pla ne tá ria, algo
em tor no de 20% das dis po ni bi li da des mun di a is, num
mun do onde es cas se ia a água, como con se qüên cia do
cres ci men to da po pu la ção, do au men to de seu con su mo
in dus tri al e agrí co la e de sua de te ri o ra ção cres cen te, re -
sul ta do de um uso ir ra ci o nal e pre da tó rio;

A iden ti fi ca ção e o uso sus ten tá vel des ses re -
cur sos hí dri cos dis po ní ve is, in clu em o co nhe ci men to
efe ti vo dos len çóis sub ter râ ne os e seu uso ra ci o nal,
na agri cul tu ra e no abas te ci men to das ci da des, bem
como para pro du ção de ener gia elé tri ca, cujo avan ço
nos pro ces sos de pro du ção, no en tan to en vol ve o
apro ve i ta men to da bi o mas sa, e da ener gia so lar e eó -
li ca, per mi tin do a dis po ni bi li da de de mais ener gia lim -
pa, abun dan te e de ba i xo cus to.

– Re cur sos bi o ge né ti cos, re pre sen ta dos por
cer ca de 30% da bi o di ver si da de do pla ne ta, exis ten te
só na Ama zô nia, sem con tar a ri que za ge né ti ca dos
cer ra dos, do pan ta nal, dos res quí ci os da mata atlân ti -
ca e de ou tras re giões do nor des te ao sul do país,
sem que haja po lí ti cas con sis ten tes para seu apro ve i -
ta men to sus ten tá vel, em fa vor do Bra sil e da hu ma ni -
da de.

– Re cur sos tra di ci o na is: Toda essa ri que za se
soma aos re cur sos tra di ci o na is cuja opor tu ni da de de
uso po de rá pas sar, em ra zão dos avan ços da pró pria
tec no lo gia, sem que te nham sido ade qua da men te
apro ve i ta dos. Pode-se re fe rir nes ta li nha, o fer ro, o pe -
tró leo, o car vão e ou tros ma te ri a is pe sa dos, en quan to 
pou co se tem in ves ti do no co nhe ci men to e no apro ve -



i ta men to de ma te ri a is es tra té gi cos, como o nió bio, o
quart zo, o urâ nio, o mo lib dê nio e ou tros.

Enfim, é ne ces sá rio re tor nar à ques tão da re for -
mu la ção de nos sa ma triz viá ria, e, face dos cus tos
que re pre sen tam os trans por tes num país de di men -
sões con ti nen ta is como o Bra sil.

Esta re for mu la ção pre ci sa abran ger, além de
um re di re ci o na men to da rede de trans por tes, que in -
te gre de for ma mais ra ci o nal o Bra sil em si mes mo –
seu ter ri tó rio e seus mer ca dos, e que o in te grem me -
lhor ao mun do, tam bém uma in te gra ção me lhor dos
mo da is ro do viá ri os, que pre do mi nam, com mo da is
fer ro viá ri os e flu vi a is, com ob je ti vo de di mi nu ir o cus to
Bra sil, one ra do pela má con cep ção do sis te ma que
che ga a acres cer em até 20% o cus to de al guns de
nos sos prin ci pa is pro du tos de ex por ta ção.

• O in gres so na glo ba li za ção com res pon sa -
bi li da de e so be ra nia

O con jun to des sas po ten ci a li da des pla ne tá ri as
e seu apro ve i ta men to ra ci o nal po de ria cons ti tu ir a ân -
co ra do in gres so do Bra sil no pro ces so de glo ba li za -
ção, com so be ra nia e sus ten ta bi li da de.

Mas o con trá rio. Optou-se por in gres sar na glo -
ba li za ção atra vés da par te mais frá gil do país, mais
de pen den te das flu tu a ções, dos in te res ses ou dos
con di ci o na men tos im pos tos pela eco no mia vir tu al e
es pe cu la ti va, que está des na ci o na li zan do o pa tri mô -
nio bra si le i ro e ame a çan do a so be ra nia da Na ção.
Nes te con tex to é que se há de con si de rar o novo pa -
pel do Esta do, a ser di mi nu í do em ta ma nho mas
acres ci do em com pe tên cia e efi cá cia, com base num
novo pac to fe de ra ti vo, de ma i o res au to no mi as re gi o -
na is e de for ta le ci men to dos Esta dos e das co mu ni -
da des mu ni ci pa is, ou seja, da So ci e da de Na ci o nal.

• A exi gên cia de uma nova Éti ca So ci al
Enfim, um úl ti mo pos tu la do re fe re-se à ne ces sá -

ria e ur gen te in tro du ção de uma nova éti ca que, abran ja
não só a vida po lí ti ca, mas tam bém os pro ces sos eco nô mi -
cos e in ter pes so a is em ge ral, ul tra pas san do o mo ra lis mo
ex plí ci to que, ás ve zes, des gra ça da men te para o país,
mas ca ra o sen ti men to éti co do povo bra si le i ro. É a éti ca
mas ca ra da, ou a au sên cia da éti ca, que deve ser subs ti tu í -
da por uma nova éti ca, ca paz de ins pi rar uma so ci e da de
ori en ta da pe los ga o róes da res pon sa bi li da de, da com pe -
tên cia, da jus ti ça e da so li da ri e da de en tre as pes so as, as
clas ses, as di fe ren tes re giões do pais, cons tru in do – se,
nes ses no vos fun da men tos, o novo Bra sil.

5. Os con te ú dos da pro pos ta
Para um pro je to na ci o nal, não é su fi ci en te de fi -

nir um con jun to de pro je tos se to ri a is ou de me tas a
se rem al can ça das. Esse con jun to dê pro je tos e me tas 
exi ge uma vi são sis te ma ti za da da so ci e da de e uma

es tra té gia co mum de ação. Além do que, é pre ci so cri -
ar um li a me que ex pres se a von ta de na ci o nal e o en -
ga ja men to da so ci e da de na cons tru ção cons ci en te
de um país so li dá rio, so be ra no, e par ti ci pa ti vo.

Com base nos pos tu la dos iden ti fi ca dos, a pro -
pos ta a ser de sen vol vi da ob je ti va mo ver as ca te go ri as 
re pre sen ta das pelo Sis te ma CONFEA-CREA, em
todo país, em cada Esta do e em cada co mu ni da de,
tam bém em cada um de seus seg men tos, a re fle tir;
so bre o pro je to bra si le i ro atu al – ou sua ine xis tên cia e
unir for ças com os mais va ri a dos seg men tos da so ci -
e da de bra si le i ra, con vi dan do – os a con tri bu ir na for -
mu la ção e na cons tru ção de um novo pro je to, em ba -
sa do na su pe ra ção dos con di ci o na men tos his tó ri co–
cul tu ra is e dos ru mos pe los qua is o país está sen do
con du zi do. Isto nos dá a cer te za de que é pos sí vel,
ain da nes ta ge ra ção, pôr os fun da men tos do novo
Bra sil e pro je tá-lo para o ter ce i ro mi lê nio.

• Um pro je to na ci o nal é mais do que um
con jun to de re i vin di ca çães se to ri a is.

Para isto, não é su fi ci en te que, ao fi nal, o pro du to
cons tru í do con te nha re i vin di ca ções se to ri a is, ou mes -
mo, sim ples men te, apre sen te pro pos tas ou so lu ções
nes ta di men são.

Óbvio que os seg men tos das en ge nha ri as pos su -
em áre as de atu a ção es pe ci fi cas, es pe ci al men te nos
se to res de in fra-es tru tu ra que por si, in flu en ci am so bre
todo uni pro je to na ci o nal. Assim quan do se fala em ma -
triz de trans por te, ou de ener gia elé tri ca, ou de co mu ni -
ca ções; em po lí ti cas de pro du ção agrí co la ou in dus tri al;
em apro ve i ta men to de re cur sos na tu ra is, ou de con di -
ções ha bi ta ci o na is nos me i os ur ba no ou ru ral, se está
re fe rin do seg men tos bá si cos para um pro je to na ci o nal,
onde os pro fis si o na is oas en ge nha ri as atu am di re ta men te.

Per ma ne cer, po rém, nes sa pers pec ti va da atu a -
ção se to ri al, sig ni fi ca ria cor rer um ou pio ris co:

– O pri me i ro, numa re a li da de in te ro e pen den te,
onde to dos os seg men tes se in ter re la ci o nam e atu am
como par tes de um sis te ma ma i or, iso lar uma par te, ou
al gu mas par tes do todo, pode sig ni fi car in vi a bi li zar a
par te iso la da, por ca u sa da in ter de pen dên cia.

– O se gun do, que, no pres su pos to do su ces so
im pro vá vel da ação se to ri al, pode-se até de sen vol ver
cer tas par tes, mas sem o cor res pon den te de sen vol vi -
men to das ou tras, de ses trutL ran do des sa for ma o pro -
ces so, e ge ran do sis te mas de sar mõ ni cos, ou or ga nis -
mos so ci a is mons tru o sos, in se gu ros e in sus ten tá ve is.

Sem a vi são glo bal se es ta rá tam bém ao rin do
eso a ço para pro pos tas fa la ci o sas que, fa vo re cen do a
al guns, na ve râo de frus tar a so ci e da oe mais uma vez,
ou rom per a sus ten ta bi li i a de do pro ces so.



• Um pro je to na ci o nal en vol ve di men sões éti -
cos e ma te ri a is.

Cen tra do, pois, em pro pos tas es pe ci fi cas, o pro je to
a ser cons tru í do de ve rá con si de rar o con jun to da re a li da -
de na ci o nal e to dos os ele men tos que com ela in te ra gem,
quer de or dem éti ca, como a jus ti ça, a par ti ci pa ção, a
in clu são, a cul tu ra, a for ma ção do ho mem, quer de or -
dem ma te ri al como as po lí ti cas e as dis po ni bi li da des
fi nan ce i ras, os re cur sos na tu ra is e uma nova in fra –
es tru tu ra para trans por te, ener gia e co mu ni ca ções, a
tec no lo gia, os con di ci o nan tes da glo ba li za ção e da in -
ter de pen dên cia. Na ver da de, um pro je to nas di men sões
de man da das pelo país deve res pon der a ques tões tais
como: para onde va mos? que so ci e da de que re mos cons -
tru ir? como res pon der aos an se i os na ci o na is? Que ins tru -
men tos ou me ca nis mos, ou seja, que oro je tos são co e -
ren tes e efi ca zes na bus ca dos re sul ta dos de fi ni dos?

Não é su fi ci en te, mes mo que fos se pos sí vel pre o -
cu par – se em cons tru ir ape nas uma eco no mia . Um
Pro je to Na ci o nal tem por ob je ti vo cons tru ir uma So ci e -
da de, para o quê a sus ten ta bi li da de eco nô mi ca co ris ti -
tue ape nas um ins tru men to.

Tam bém, como foi dito, um Pro je to Na ci o nal não se 
cons ti tue ape nas de uma soma oe prcje:os se to ri a is, ou
de me tas a se rem al can ça das, como tam bém se dis se.

Um Pro je to Na ci o nal deve es ta be le cer um li a me 
en tre es ses Pro je tos e me tas, que os in ter com ple -
men tam, que es ta be le ça en tre eles a re la ção con ti -
nua de ca u sa e efe i to, dan do con ti nu i da de e sus ten ta -
bi li da de ao pro ces so

É nes te “plus” que país – ou a Na ção, se seja ape -
nas o lí der, o se in se re, ou que se ex pres sa a von ta de na -
ci o nal e a ade são ne ces sá ria para que e en ga je no pro je -
to e seja a prin ci pal ar tí fi ce de sua pró pria cons tru ção. E o 
Esta do con du tor, ou o vi a bi li za dor des se pro je to.

6. Me to do lo gia do tra baL ho
Esta be le ci dos os pres su pos tos e os con te ú dos a

de sen vol ver, a me to do lo gia de tra ba lho nos in di ca os ca -
mi nhas que de vem ser per cor ri dos para que se al can ce
éxi to e o re sul ta do fi nal seja uma cons tru ção co mum. Da
par ti ci pa ção de to dos, se che ga rá ao edi fí cio só li do, múl -
ti plo e abran gen te: a cons tru ção do novo Bra sil.

A cons tru ção des se Pro je to na for ma como se o
de se ja ex pres são do sen ti men to da so ci e da de atra vés
de um dos seus seg men tos mais re pre sen ta ti vos, im pli -
ca, pois, numa pri me i ra eta pa, em es tu do e re fle xão in -
di vi du al e em gru po, para o quê, o CONFEA ofe re ce
ma te ri al de con sul ta em seu site, na Inter net, con ten do
da dos, in for ma ções, aná li ses e bi bli o gra fia. O pre sen te
do cu men to, por sua vez, ob je ti va ba li zar o es for ço co -
mum, de modo que a li ber da de e o plu ra lis mo das for -

mu la ções pos sam cons ti tu ir um cor po con sis ten te,
har mô ni co e pron to para ser le va do à so ci e da de.

Os te mas le van ta dos, nes se ní vel, se rão re la ta dos e 
de ba ti dos nos Con gres sos e re u niões lo ca is, re gi o na is e
se to ri a is, du ran te todo o pe río do pre pa ra tó rio ao Con gres -
so Na ci o nal, a ter lu gar no mês de no vem bro, em Foz de
Igua çu. Para esse Con gres so será for ma ta do o pro je to
Na ci o nal – que será le va do à so ci e da de bra si le i ra, no con -
tex to do pro ces so ele i to ral a ter cur so no ano 2002.

A fi gu ra se guin te ex pres sa esta es tra té gia de
agre gar pro po si ções su ces si vas até a for mu la ção da
pro pos ta fi nal.

• Flu xo gra mo paro cons tru ção do Pro je to.

7. Con clu sões e ori en ta ções fi na is
Para êxi to da pro pos ta, re co men da – se aos Pre -

si den tes tios CREA?s que ana li sem o pre sen te do cu -
men to e o fa çam cir cu lar en tre os as so ci a dos, agre gan -
do vi sões pró pri as e le van tan do ques tões es tra té gi cas
de in te res se dos res pec ti vos Esta dos, de modo que um
Pro je to Na ci o nal, além da for mu la ção das ques tões na -
ci o na is, pos sa ser en ri que ci do com o le van ta men to de
ques tões de or dem lo cal e re gi o nal. Alguns pon tos de -
vem me re cer es pe ci al aten ção.

1. É con ve ni en te que os te mas a se rem dis cu ti -
dos nas re u niões lo ca is e Con gres sos es ta du a is, se -
jam sis te ma ti za dos em do cu men tos pré vi os – ba li za -
men tos re gi o na is - e re sul tem em sín te ses de pro po -
si ções, quer sob o en fo que dos in te res ses lo ca is, quer 
cor res pon den tes às pers pec ti vas na ci o na is.

2. Esses do cu men tos – sin te ses lo ca is e re gi o -
na is – for ne ce rão os ele men tos es sen ci a is a se rem
sis te ma ti za dos a ní vel do CONFEA, para a ela bo ra -
ção do do cu men to pré vio a ser le va do à de ba te e



apro va ção do Con gres so de Foz do Igua çu, no mês
de no vem bro.

3. Além das in for ma ções e da dos dis po ní ve is
no site do CONFEA, www.con fea.org.br, o Con se -
lho Fe de raL e seus mem bros, es pe ci al men te a CON
– Co mis são Orga ni za do ra Na ci o nal do IV CNP – e a
CAN – Co mis são de Assun tos Na ci o na is, es ta rão
dis po ní ve is a qual quer mo men to para es cla re ci men -
tos com ple men ta res, apo io e as ses so i ia ao pro ces -
so. Re co men da – se de modo es pe ci al, a le i tu ra do
po lé mi co – Hu ma ni za ção da So ci e da de – A
REVOLUÇÃO DO TERCEIRO MILÊNIO, do pro fes -
sor Osval do Bel la Gi us ti na. Re co men da – se tam -
bém a le i tu ra do AVANÇA BRASIL, BRASIL 2020,
bem como os di ver sos Pla nos de Di re tri zes e Me tas
ela bo ra dos em Go ver nos an te ri o res. E écla ro, em
cada um dos Esta dos, a le i tu ra e dis cus são dos res -
pec ti vos Pro je tos Esta du a is.

4. No de cor rer do pro ces so, e de po is dele, é im -
por tan te que se in te grem no de ba te tam bém ou tros
seg men tos da so ci e da de, ca te go ri as pro fis si o na is
ou não. Isto en ri que ce rá o tra ba lho e, si mul ta ne a -
men te abri rá ca na is de co o pe ra ção com a so ci e da -
de, de modo que este Pro je to seja sem pre mais
abran gen te e se trans for me numa pro pos ta efe ti va -
men te na ci o nal.

5. Con clu in do, cabe re a fir mar que tan to quan to
os in te res ses es pe cí fi cos das ca te go ri as re pre sen ta -
das pelo Sis te ma CONFEA/CREA5, o es for ço para
ge rar este Pro je to se cons ti tue numa res pos ta de nos -
sa ca te go ria pro fis si o nal aos an se i os e às as pi ra ções
na ci o na is.

O mo men to pre sen te, de ci si vo para o pro ces so
bra si le i ro, quer de to dos esta pre sen ça e te mos a cer -
te za que ?os en ge nhe i ros. os agrô no mos, os ar qui te -
tos e ur ba nis tas, os geó lo gos, os geó gra fos, os tec nó -
lo gos e os téc ni cos de ní vel mé dio de qual quer des -
sas ca te go ri as, ar ti cu la dos por seus drgãos de re pre -
sen ta ção, sa be rão res pon der á este cha ma do.

ANEXO – Su ges tão de Ro te i ro para
o de sen vol vi men to dos tra ba lhos

1. Vi são Estra té gi ca do Bra sil.
Este item pre ten de fa zer uma aná li se, a cri té rio

dos par ti ci pan tes, da re a li da de na ci o nal – seus equí vo -
cos e po ten ci a li da des, as as pi ra ções dos gru pos etc...

• O país que te mos
• O pais que ce se ja mos ter.
• O país que po de mos ter.

2. Equí vo cos do Pro ces so Bra si le i ro.

Este item visa de fi nir as po lí ti cas es pe ra das, de in -
te res se lo cal e na ci o nal, a de fi ni ção de pri o ri da des, ros
vá ri os se to res da vida pú bli ca.

• De pri o ri da des es tra té gi cas.

• De or dem eco nô mi co fi nan ce i ra.
• De or dem éti co cultural.

3. Re cur sos es tra té gi cos para um Pro je to Na -
ci o nal.

Com base nas de fi ni ções an te ri o res, o ob je ti vo des -
se item é a iden ti fi ca ção de po ten ci a li da o es nos di ver sos
ní ve is, con si de ran do que re cur sos que po dem não ter sig -
ni fi ca do na ci o nal, po dem ser es tra té gi cos para o de sen -
vol vi men to lo cal ou re gi o nal. Pro je to na ci o nal des con cen -
tra do, par ti ci pa ti vo, so exis te quan do as re a li da des Lo ca is,
ou es ta du a is, cons ti tu em par te ou com po nen tes dele.

•  A ní vel lo cal
• A ní vel es ta du al

• A ní vel na ci o nal
4.PROJETOS ESTRATÉGICOS
Este item pode sim ples men te Lis tar esse pro je tos,

mas se con se guir al guns ele men tos a mais, éde se já veL:
jus ti fi ca ti vas, or dem de cus tos, es tra té gi as de im ple men -
ta ção, etc.

Esta é uma su ges tão de or dem ge raL. Cada CREA,
ou seg men to , po de rá iden ti fi car a for ma, se le ci o nar pon -
tos ou as pec tos de in te res se pró prio, de modo que a abor -
da gem deve ser de fi ni da com li ber da de e de acor do com
os múl ti plos in te res ses das in te gran tes do Sis te ma
CONFEA/CREA.

• De sig ni fi ca do es ta du al
• Esta du al com sig ni fi ca do na ci o nal

• De sig ni fi cado na ci o nal.

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, acom pa nhei,
como um dos re pre sen tan tes des ta Casa, jun ta men -
te com os no bres se na do res José Sar ney e Wal deck 
Orné las, o úl ti mo ade us de Sal va dor, da Ba hia e do
Bra sil a Jor ge Ama do.

Ve la do no Pa lá cio da Acla ma ção, cen tro de Sal -
va dor, o cor po foi le va do por uma vi a tu ra do Cor po de
Bom be i ros até o ce mi té rio Jar dim da Sa u da de, onde
foi re a li za da, por vol ta da cin co da tar de de on tem, a
ce ri mô nia pre pa ra tó ria para a cre ma ção do cor po, o
que de ve rá ocor rer hoje.

Não hou ve dis cur sos. Um sen ti do e com pun gi do 
si lên cio do mi nou a mul ti dão de ad mi ra do res anô ni -
mos que cho ra vam o de sa pa re ci men to da que le que
pro je tou Sal va dor e a Ba hia no mun do.



Nas ave ni das, ruas es tre i tas da ci da de ve lha,
nas cal ça das do Pe lou ri nho, no vale do Ca ne la e nas
de ma is vias que de man da vam da Acla ma ção ao ce -
mi té rio, era pos sí vel iden ti fi car nas pes so as que pas -
sa vam, si len ci o sas e con tri tas, os per so na gens da
obra de Ama do, to dos vol ta dos para a vida da Ba hia.

Nas ja ne las, nas sa ca das e nas va ran das dos
pré di os por onde pas sou o cor te jo fú ne bre, pes so as
do povo se aglo me ra vam, agi tan do len ços bran cos
numa co mo ven te des pe di da.

Qu an do o cor te jo fú ne bre pas sou di an te de um
co lé gio, to dos os alu nos ocu pa ram as ja ne las numa
co mo ven te des pe di da da mais jo vem ge ra ção ba i a na
àque le que sou be, com sua obra, fa lar aos co ra ções
de to das as ida des.

As ho me na gens ir ma na ram to das as pes so as e
to das as cren ças sem dis tin ção.

O sin cre tis mo re li gi o so, mar ca re gis tra da da Ba -
hia, fez-se pre sen te na des pe di da fi nal a um es cri tor
que fez de sua obra um re po si tó rio da li ber da de po lí ti -
ca e da li ber da de re li gi o sa, um ci da dão do mun do
aber to a to das as ma ni fes ta ções da cul tu ra e do es pí -
ri to.

Gu ar do na me mó ria da ju ven tu de os pri me i ros
li vros de Ama do. Acom pa nhei, como mi lhões de ci da -
dãos, no Bra sil e no res to do mun do, o sur gi men to de
sua obra mais ma du ra, mais re a lis ta e mais sen su al,
as his tó ri as so bre o ca cau, os tur cos “ba i a nos”, os co -
ro néis e as mu la tas.

Essa é a he ran ça imor re dou ra que nos le gou
Ama do, e que se per pe tu a rá atra vés da eter ni da de.

Sr. Pre si den te, re que i ro a V. Exª seja ane xa do a
este meu cur to pro nun ci a men to, al gu mas pa la vras
que pre ten dia pro fe rir na tar de de on tem, des ta tri bu -
na, e que não pude fazê-lo em ra zão de ter, ain da pela 
ma nhã, se gui do para Sal va dor, como um dos re pre -
sen tan tes des ta Casa nas ho me na gens a Jor ge Ama -
do.

Jor ge, (vír gu la) Ama do – Foi com esse tí tu lo, ex -
pres si vo e ver da de i ro, que um jor nal anun ci ou a mor -
te de Jor ge Ama do, o es cri tor bra si le i ro de ma i or fama 
in ter na ci o nal.

Ama do mor reu nes ta se gun da-fe i ra, às 19 ho ras 
e 30 mi nu tos, em Sal va dor, de in su fi ciên cia car día ca.
De po is de ama nhã com ple ta ria 89 anos.

Suas exé qui as ocor re ram, on tem, e, a seu pe di -
do, seu cor po foi cre ma do, e as cin zas, jo ga das de ba i -
xo de uma man gue i ra no quin tal de sua casa.

Jor ge Ama do pu bli cou 42 li vros, en tre ro man -
ces, bi o gra fi as, me mó ri as, po e sia e li te ra tu ra in fan til,
edi ta dos em 48 idi o mas e em mais de 60 pa í ses. Par -

te de sua obra, como Ga bri e la, Cra vo e Ca ne la, foi
adap ta da pelo ci ne ma e pela te le vi são.

Ele se de fi nia como um nar ra dor à sol ta, um
con ta dor de his tó ri as e ad mi tia que não era um es cri -
tor cul to, in te lec tu al.

Mas Oswald de Andra de o con si de ra va “o novo
Cas tro Alves que a Ba hia cri ou”.

To dos nos lem bra mos e nos emo ci o na mos com
as his tó ri as dos per so na gens de O país do Car na val ; 
Ca cau, Suor; Ju bi a bá; Mar Mor to; Ca pi tães de
Are ia; Ter ras do Sem Fim; São Jor ge de Ilhéus; Ba -
hia de To dos os San tos; O Amor do Sol da do ; Se a -
ra Ver me lha; Os Sub ter râ ne os da Li ber da de, com -
pos to de Os ás pe ros tem pos, Ago nia da no i te e a
luz do tú nel; Ga bri e la, Cra vo e Ca ne la; A mor te e a
mor te de Qu in cas Ber ro D’Água; Os ve lhos ma ri -
nhe i ros; Os pas to res da no i te; Dona Flor e seus
dois ma ri dos; Ten da dos mi la gres; Te re sa Ba tis ta
can sa da de guer ra; O gato ma lha do e a an do ri nha
si nhá; Ti e ta do agres te; Far da, Far dão, Ca mi so la
de dor mir ; As mor tes e o tri un fo de Ro sa li na;
Estra da do mar, Phi la delp ho ; De como mu la to Por -
ci ún cu lo des car re gou seu de fun to ; O me ni no Gra -
pi ú na; A bola e o go le i ro; To ca ia gran de; Se nhor; O 
so lar dos azu le jos; O su mi ço da san ta; A apos ta -
sia uni ver sal de água brus ca; A des co ber ta da
Amé ri ca pe los tur cos; Na ve ga ção de ca bo ta gem,
e até os de ca rá ter po lí ti co, como O ca va le i ro da es -
pe ran ça  e O mun do da paz.

Ama do se foi nos de i xan do dois tí tu los iné di tos:
Apos ta sia e Bó ris, o Ver me lho .

Num tex to es cri to por ele mes mo em Pa ris, em
dois de ju nho de 1992, Jor ge Ama do es cre veu: “Meu
ide al de fe li ci da de é mi nha mu lher, Zé lia”.

Jor ge Ama do co nhe ceu Zé lia Gat tai em 1945,
na Pra ça da Re pú bli ca, em São Pa u lo, du ran te um co -
mí cio pela li ber ta ção de Luís Car los Pres tes.

“Qu an do eu a co nhe ci  – dis se Jor ge Ama do em
uma en tre vis ta – ela era uma lin da moça. Hoje é uma
bela mu lher. Sem pre re ce bi, na vida, mu i to mais que
me re ço. Meu ma i or prê mio foi Zé lia”.

A pre sen ça da mu lher é for te na obra de Jor ge
Ama do. Não por aca so são as mu lhe res o alvo das
mais fa mo sas adap ta ções fe i tas para o ci ne ma e a tv,
de li vros como Ti e ta, Ga bri e la, Dona Flor e Te re za
Ba tis ta.

Aman te de fil mes como “Em Bus ca do Ouro”, de 
Char les Cha plin, e de can ções como “Sa u da de de
Ita puã”, de Do ri val Cay mi, Jor ge Ama do ti nha ou tros
amo res, como a Ba hia e Pa ris.



No tex to so bre si mes mo, es cri to em 1992, con -
si de rou Dona Flor e seus dois ma ri dos, Ten da dos
mi la gres, To ca ia gran de e Su mi ço da san ta seus
me lho res ro man ces, mas no fun do gos ta va de to dos,
pois cos tu ma va di zer que “Li vros são como fi lhos –” .

Como dis se o The New York Ti mes, Jor ge
Ama do “foi o ro man cis ta que en can tou o mun do com
suas his tó ri as bem-hu mo ra das e sen su a is”.

Para nós, seus le i to res e ad mi ra do res atra vés
das ge ra ções, Jor ge Ama do foi mais do que isso: com 
sua obra cons tru í da so bre as ra í zes do povo bra si le i -
ro, cri ou um Bra sil ao mes mo tem po fic tí cio e real.

Mu i to obri ga do.

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, com vas ta ex ten -
são ter ri to ri al e com flo ra e fa u na exu be ran tes, nos so
País abri ga em seu seio di fe ren tes ecos sis te mas. O
Bra sil e a co mu ni da de in ter na ci o nal têm o ma i or in te -
res se na pre ser va ção das ri que zas na tu ra is, para que 
as ge ra ções fu tu ras te nham o di re i to de usu fruí-las. 

Assim, foi com pro fun do or gu lho e ale gria que
re ce bi a no tí cia de que dois par ques na ci o na is de
meu Esta do de ve rão ser in clu í dos como sí ti os de pa -
tri mô nio na tu ral mun di al pela Orga ni za ção das Na -
ções Uni das para Edu ca ção, Ciên cia e Cul tu ra –
Unes co, de acor do com pa re cer da União Inter na ci o -
nal para a Con ser va ção da Na tu re za – IUCN. Tra ta-se 
do Par que Na ci o nal da Cha pa da dos Ve a de i ros, no
mu ni cí pio de Alto Pa ra í so, e do Par que Na ci o nal das
Emas, lo ca li za do na ci da de de Mi ne i ros.

Nes te sá ba do, os pe e me de bis tas de Go iás es -
ta rão re u ni dos em um gran de en con tro re gi o nal em
Alto Pa ra í so, ex ce len te opor tu ni da de para que pos sa -
mos dis cu tir com a so ci e da de lo cal os be ne fí ci os que
o mu ni cí pio pas sa rá a con tar no mo men to em que for
ofi ci a li za da a de ci são da Unes co. 

No fi nal de ju nho pas sa do, a an ti ga ci da de de
Go iás re ce beu o tí tu lo de pa tri mô nio his tó ri co da hu -
ma ni da de e o bo ard da Unes co, na oca sião, de ci diu
am pli ar para duas as áre as da Bi os fe ra do Cer ra do
que con cor re rão, em de zem bro pró xi mo, na Fin lân -
dia, à con di ção de pa tri mô nio na tu ral mun di al. 

Se a Câ ma ra dos De pu ta dos apro var, an tes da
re u nião de Hel sin que, a pro pos ta de emen da cons ti -
tu ci o nal que de cla ra o cer ra do pa tri mô nio na tu ral pro -
te gi do pela Cons ti tu i ção, cer ta men te os tí tu los se rão
con ce di dos e tra rão gran des be ne fí ci os para a re gião.

A Cha pa da dos Ve a de i ros e o Par que Esta du al
de Ter ra Ron ca já fo ram pro cla ma dos pela Unes co
como Re ser va da Bi os fe ra do Cer ra do, áre as de con -
ser va ção re co nhe ci das in ter na ci o nal men te. São
duas zo nas-nú cleo de pre ser va ção do se gun do gran -

de ecos sis te ma bra si le i ro mais ame a ça do de po is da
Mata Atlân ti ca. O Par que das Emas, cu jas ter ras fo -
ram do a das pelo fa zen de i ro Fi lo gô nio Gar cia para
fins de pre ser va ção, cons ti tui, por sua vez, uma das
zo nas-nú cleo da Re ser va da Bi os fe ra do Pan ta nal. 

Cada uma des sas áre as tem ca rac te rís ti cas
pró pri as, to das de in te res se na ci o nal e in ter na ci o nal,
pela be le za que ofe re cem. São con si de ra das de múl -
ti plo uso, pois sua ex plo ra ção é di ver si fi ca da, indo
des de pas se i os eco ló gi cos em tri lhas até es por tes de 
aven tu ra, como mon ta nhis mo, ca no a gem e al pi nis -
mo.

São inú me ros os atra ti vos na tu ra is que ofe re -
cem aos vi si tan tes. O Par que Esta du al da Ter ra Ron -
ca, por exem plo, tem gran de con cen tra ção de ca ver -
nas, atra ves sa das por rios, que fa zem a ter ra “ron car”. 
O das Emas pos sui be las ca cho e i ras, ca ni ons, rios e
pra i as. O Par que Na ci o nal da Cha pa da dos Ve a de i -
ros, asi lo na tu ral de um sem nú me ro de mi cro or ga nis -
mos e de va ri a das es pé ci es da flo ra e da fa u na, tem
como pri o ri da de a pro te ção dos ma nan ci a is hí dri cos
da re gião. Lo cal de am pla bi o di ver si da de, en con tra -
mos lá es pé ci es da fa u na qua se ex tin tas e gran de va -
ri e da de de flo ra. O solo tem mais de 1,6 bi lhões de
anos e o Par que é uma das úl ti mas re ser vas de água
pura do mun do, sen do uma das re giões de ma i or lu -
mi no si da de do pla ne ta de vi do ao in crí vel acú mu lo de
cris ta is que bro tam do chão.

No vos pla nos do Mi nis tro Ze qui nha Sar ney, na
sua pro fí cua ges tão no Mi nis té rio do Meio Ambi en te,
pre vê em a ter ce i ri za ção dos ser vi ços em al guns par -
ques na ci o na is, en tre eles o da Cha pa da dos Ve a de i -
ros, sem que o IBAMA des cu i de da fis ca li za ção. Essa
me di da con tri bu i rá para a me lho ria do eco tu ris mo e do
de sen vol vi men to sus ten tá vel, com van ta gens não só
para os vi si tan tes, mas tam bém para a po pu la ção lo cal. 

Espe ra mos, Sr. Pre si den te, para bre ve, a cri a -
ção de mais dois par ques na ci o na is em meu Esta do:
Ca ver nas de Mam baí, com cen te nas de ca ver nas, e
Fa zen da Pal me i ras, re fú gio de ve ge ta ção na ti va, que
res pe i ta rão a sen si bi li da de do bi o ma.

Essas ini ci a ti vas são de suma im por tân cia para
nos so Esta do, pois, por meio de las, po de re mos pre -
ser var áre as de rara be le za e man ter in tac tos ri cos
ma nan ci a is de água, aten den do às re co men da ções
de de sen vol vi men to sus ten tá vel. Esta re mos, des sa
for ma, res guar dan do pre ci o so pa tri mô nio para as ge -
ra ções que es tão por vir. 

Era o que ti nha a di zer. Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Te i xe i ra Cam pos) –

Nada mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer -
rar os tra ba lhos, lem bran do às Srªs e aos Srs. Se na -



do res que cons ta rá da ses são de li be ra ti va or di ná ria
de ama nhã, a re a li zar-se às 14 ho ras e 30 mi nu tos, a
se guin te:

ORDEM DO DIA

– 1 –
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 44

DE 2001 – COMPLEMENTAR
(Em re gi me de ur gên cia – art. 336, III,

com bi na do com os arts. 338, III, e 346, III,
do Re gi men to Inter no, nos ter mos do

Re que ri men to nº 386, de 2001)
(Vo ta ção no mi nal)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei do
Se na do nº 44, de 2001 – Com ple men tar, de au to ria
do Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, que al te ra a com -
po si ção do Con se lho a que se re fe re a Lei Com ple -
men tar nº 68, de 13 de ju nho de 1991 (Con se lho
Admi nis tra ti vo da Su pe rin ten dên cia da Zona Fran ca
de Ma na us – SUFRAMA).

Pa re cer da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia (a ser lido em Ple ná rio), fa vo rá vel, nos ter -
mos da Emen da nº 1-CCJ (Subs ti tu ti vo), que ofe re ce,
Re la to ra: Se na do ra Ma ria do Car mo Alves.

– 2 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 212, DE 2001
(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos do
art. 172, II, c, com bi na do com o art. 353,
pa rá gra fo úni co, do Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 212, de 2001 (nº 1.090/2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o en vio à Re pú bli -
ca Argen ti na de con tin gen te mi li tar do Exér ci to Bra si -
le i ro, com pos to de qua ren ta e dois mi li ta res, para par -
ti ci par de um exer cí cio de ades tra men to em ope ra -
ções de paz, no pe río do de 14 de agos to a 13 de se -
tem bro de 2001, na que le País, ten do.

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 727, de 2001, da Co -
mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal,
Re la tor: Se na dor Iris Re zen de.

– 3 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 19, DE 2000
Pri me i ra ses são de dis cus são, em se gun do tur no,

da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 19, de 2000,
ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Jef fer son Pe -
res, que al te ra o Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is
Tran si tó ri as, in tro du zin do ar ti gos que cri am o Fun do de
De sen vol vi men to da Ama zô nia Oci den tal, ten do

Pa re cer sob nº 636, 2001, da Co mis são de Cons -
ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor Ber nar -
do Ca bral, ofe re cen do a re da ção para o se gun do tur no.

– 4 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 25, DE 2000
Pri me i ra ses são de dis cus são, em se gun do tur -

no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 25, de
2000, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Álva -
ro Dias, que al te ra o art. 75 da Cons ti tu i ção Fe de ral,
para fa cul tar a no me a ção de mem bros das Cor tes de
Con tas dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí -
pi os atra vés de con cur so pú bli co, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 299, de 2001, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor
Se na dor Jef fer son Pe res.

– 5 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 1-B, DE 1995
(Inclu í da em Ordem do Dia nos ter mos

do art. 281 do Re gi men to Inter no,
Re que ri men to nº 424, de 2001)

Pri me i ra ses são de dis cus são, em pri me i ro tur no,
da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 1-B, de 1995,
ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Espe ri dião
Amin (nº 472/97, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que al te ra
dis po si ti vos dos arts. 48, 57, 61, 62, 64, 66, 84, 88 e 246
da Cons ti tu i ção Fe de ral, e dá ou tras pro vi dên ci as (li mi ta -
ção à edi ção de me di das pro vi só ri as), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 729, de 2001, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor:
Se na dor Osmar Dias.

– 6 –
SUBSTITUTIVO DO SENADO AO

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 75, DE 1996
Dis cus são, em tur no su ple men tar, do Subs ti tu ti -

vo do Se na do ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 75, de
1996 (nº 360/95, na Casa de ori gem), que dis põe so -
bre a obri ga to ri e da de do uso de co le te à pro va de
bala por pro fis si o na is nas con di ções que es pe ci fi ca e
dá ou tras pro vi dên ci as, ten do

Pa re cer sob nº 642, de 2001, da Co mis são Di re -
to ra, Re la tor: Se na dor Ro nal do Cu nha Lima, ofe re -
cen do a re da ção do ven ci do.

À ma té ria po de rão ser ofe re ci das emen das até
o en cer ra men to da dis cus são.

– 7 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 30, DE 2001
Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -

to Le gis la ti vo nº 30, de 2001 (nº 582/2000, na Câ ma ra 
dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Cul tu ral dos Mo ra do res e Ami gos do Ba -
ir ro São Jor ge a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co -
mu ni tá ria na ci da de de Fran cis co Sá, Esta do de Mi -
nas Ge ra is, ten do



Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 663, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Arlin do Por to.

– 8 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 72, DE 2001
Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to

Le gis la ti vo nº 72, de 2001 (nº 613/2000, na Câ ma ra dos
De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção
Sete-La go a na de Enti da des Assis ten ci a is e Rá dio Co mu -
ni tá ria a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Sete La go as, Esta do de Mi nas Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 664, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Arlin do Por to.

– 9 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 78, DE 2001
Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to

Le gis la ti vo nº 78, de 2001 (nº 626/2000, na Câ ma ra dos
De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção
dos Mo ra do res da Vila Men des – AMOVIM a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Co ro -
nel Xa vi er Cha ves, Esta do de Mi nas Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 665, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Arlin do Por to.

– 10 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 92, DE 2001
Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to Le -

gis la ti vo nº 92, de 2001 (nº 656/2000, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção de
Ra di o di fu são Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e Cul tu ra de
Tim ba ú ba a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria
na ci da de de Tim ba ú ba, Esta do de Per nam bu co, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 671, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor José Co e lho.

– 11 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 98, DE 2001
Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -

to Le gis la ti vo nº 98, de 2001 (nº 670/2000, na Câ ma ra 
dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Sa í de Kas sis a exe cu tar ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ma ca u -
bal, Esta do de São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 623, de 2001, da Co mis -
são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Mo re i ra Men des.

– 12 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 99, DE 2001
Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -

to Le gis la ti vo nº 99, de 2001 (nº 676/2000, na Câ ma ra 

dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Uru o quen se de De sen vol vi men to e So li -
da ri e da de a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni -
tá ria na ci da de de Uru o ca, Esta do do Ce a rá, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 624, de 2001, da Co mis -
são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Lú cio Alcân ta ra. 

– 13 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 168, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 168, de 2001 (nº 809/2000, na Câ ma ra dos
De pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga a per mis são à
Fun da ção Expan são Cul tu ral Rá dio e TV Ca no i nhas para
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia
mo du la da na ci da de de Ca no i nhas, Esta do de San ta Ca -
ta ri na, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 683, de 2001, da Co mis são
de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ca sil do Mal da ner.

– 14 –
PARECER Nº 650, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer nº 650,
de 2001, da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, Re -
la tor: Se na dor Pa u lo Har tung, con clu in do fa vo ra vel -
men te à Indi ca ção nº 1, de 2001, do Se na dor Lú cio
Alcân ta ra, que su ge re, nos ter mos do art. 224, com bi -
na do com o art. 99, in ci so III, do Re gi men to Inter no do 
Se na do Fe de ral, que os pa râ me tros a se rem ob ser -
va dos pelo Bra sil no pro ces so ne go ci a dor da ALCA –
Área de Li vre Co mér cio das Amé ri cas – a ser ini ci a do
em maio de 2002, se jam ob je to de es tu do pela Co -
mis são de Assun tos Eco nô mi cos.

– 15 –
REQUERIMENTO Nº 391, DE 2001

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
391, de 2001, do Se na dor Ger son Ca ma ta, so li ci tan -
do a tra mi ta ção con jun ta dos Pro je tos de Lei do Se na -
do nºs 318, de 1999 e 211, de 2000, por re gu la rem a
mes ma ma té ria.

– 16 –
REQUERIMENTO Nº 393, DE 2001

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
393, de 2001, do Se na dor José Edu ar do Du tra, so li ci -
tan do a tra mi ta ção con jun ta das Pro pos tas de Emen -
da à Cons ti tu i ção nºs 3 e 12, de 2000 e 14, de 2001,
por re gu la rem a mes ma ma té ria.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Te i xe i ra Cam pos) –
Está en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 18 ho ras e 52 
mi nu tos.)
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 Proposta de Emenda à Constituição nº 20, de 2001, que 
altera a redação do art. 159, inciso I, alínea c, da Constituição 
Federal. 161 
 
 Repúdio à ameaça de racionamento de energia elétrica no 
Estado do Pará. 224 
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o ressarcimento dos recursos utilizados no pagamento do 
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de 2000, que altera a Lei nº 5.889, de 8 de junho de 1973, que 
”estatui normas reguladoras do trabalho rural e dá outras 
providências“. 634 
 
 
BELLO PARGA 
 
 Parecer nº 724, de 2001, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, sobre a Mensagem nº 165, de 2001, que encaminha ao 
Senado Federal a programação monetária relativa ao terceiro 
trimestre de 2001. 537 
 
 Parecer nº 728, de 2001, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre o Requerimento nº 53, de 2001, do 
Senador José Eduardo Dutra, que requer ao Ministro de Estado da 
Fazenda através do Banco Central o envio de todos os relatórios de 
auditoria, inspeção e/ou fiscalização do Banco Central relativos às 
irregularidades havidas no Banpará durante o período de 1984 a 
1987.  596 
 
 
BERNARDO CABRAL 
 
 Regozijo com a inauguração da Universidade Estadual do 
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Amazonas. 079 
 
 Defesa do fortalecimento do Poder Legislativo. 139 
 
 Parecer nº 721, de 2001, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 306, de 
1999, de autoria do Senador Lúcio Alcântara, que altera o art. 44 do 
Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, 
para permitir que as penas restritivas de direito possam ser 
aplicadas diretamente. 257 
 
 Requerimento nº 407, de 2001, solicitando homenagens de 
pesar pelo falecimento do Sr. Plínio Ramos Coelho, Deputado 
Estadual, Deputado Federal, Governador, Advogado, Jornalista e 
Professor, falecido no Estado do Amazonas. 266 
 
 
CARLOS BEZERRA 
 
 Requerimento nº 414, de 2001, solicitando ao Ministro do 
Planejamento, Orçamento e Gestão as informações que menciona. 571 
 
 Requerimento nº 415, de 2001, solicitando ao Ministro da 
Previdência e Assistência Social as informações que menciona. 571 
 
 Requerimento nº 421, de 2001, solicitando ao Ministro de 
Estado da Fazenda informações que menciona. 614 
 
 Defesa da venda do patrimônio imobiliário da União e da 
utilização dos recursos resultantes para pagamento da dívida do 
FGTS com os trabalhadores e para o reajuste dos salários do 
funcionalismo público. 647 
 
 
CARLOS PATROCÍNIO 
 
 Apelo à Câmara de Gestão da Crise de Energia no sentido 
de que o Estado do Tocantins não seja punido por não atingir a meta 
de reduzir 15% do seu consumo médio anual. 289 
 
 Requerimento nº 416, de 2001, solicitando a retirada do 
Projeto de Lei do Senado nº 67, de 2001, de sua autoria, que altera 
a redação dos arts. 148 e o § 2º do art. 902 da Lei nº 5.869, de 1973 
– Código de Processo Civil, tendo em vista a já existência do Projeto 
de Lei do Senado nº 234, de 2000, também de sua autoria, 
tramitando na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. 572 
 
 Discutindo o Projeto de Lei do Senado nº 133, de 1997, que 
autoriza a criação de Distrito Agropecuário no Município que 
menciona, e dá outras providências (Cantá-RR). 574 
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CARLOS WILSON 
 
 Ineficácia das políticas governamentais voltadas à minorar 
os efeitos da seca no Nordeste. 229 
 
 Parecer nº 726, de 2001 – Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Lei do Senado nº 133, de 1997. 579 
 
 
CASILDO MALDANER 
 
 Balanço dos resultados alcançados no primeiro ano de 
criação do Plano Nacional de Segurança Pública. 119 
 
 Relatório de sua participação em encontro na Embaixada do 
Brasil em Moscou, com importadores russos de carne bovina 
brasileira. 178 
 
 Participação de S. Ex.ª em encontro com empresários do 
setor de importação e processamento de carnes da Federação 
Russa, realizado na Embaixada Brasileira em Moscou, no dia 26 de 
julho último. 233 
 
 Considerações sobre o reajuste de 20,78% autorizado pela 
Agência Nacional de Energia, atendendo solicitação do Governo do 
Estado de Santa Catarina. 614 
 
 
EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS 
 
 Importância da agenda de inaugurações anunciada pelo 
Governo de Tocantins para o próximo dia 5 de outubro. 104 
 
 Satisfação pela implantação no Estado do Tocantins do 
governo itinerante. 194 
 
 Homenagem pelos 261 anos de criação do Município de 
Arraias – TO. 194 
 
 Regozijo pela política governamental desenvolvimentista 
implantada no Estado do Tocantins. 315 
 
 Importância econômica e social da conclusão das obras da 
Hidrovia Araguaia-Tocantins e da Ferrovia Norte-Sul. 588 
 
 Registro da realização, amanhã, do Congresso Estadual do 
CREA - TO, na cidade de Palmas. 653 
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EDUARDO SUPLICY 
 
 Relato do comparecimento de S. Ex.ª à posse do novo 
Presidente do Peru, Alejandro Toledo, como representante do 
Senado Federal e do Partido dos Trabalhadores. 117 
 
 Considerações sobre o desempenho econômico brasileiro, 
por ocasião do 7º aniversário do Plano Real. 145 
 
 Requerimento nº 410, de 2001, solicitando homenagens de 
pesar pelo falecimento do escritor Jorge Amado, ocorrido ontem, em 
Salvador-BA. 552 
 
 
EMÍLIA FERNANDES 
 
 Discutindo o Requerimento nº 256, de 1999, solicitando o 
sobrestamento da tramitação do Projeto de Decreto Legislativo nº 4, 
de 1999 (nº 658/98, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto 
do Acordo Comercial celebrado entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República da Indonésia, em 
Brasília, em 24 de setembro de 1996, até que os conflitos 
envolvendo aquele País sejam melhores esclarecidos. 635  
 
 
FRANCELINO PEREIRA 
 
 Requerimento nº 398, de 2001, solicitando que seja adiada 
do dia 2 para o dia 30 de agosto de 2001, a homenagem a ser 
prestada, na hora do Expediente, a Pedro Aleixo, pelo centenário de 
seu nascimento. 091 
 
 Preocupação com o desgaste da imagem do Senado 
Federal perante a opinião pública. 141 
 
 Transcrição de reportagem publicada no Estado de Minas, 
intitulada “Aeroporto parado por três dias”, que aborda a situação do 
aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte. 202 
 
 Comentários à recuperação da lagoa da Pampulha. 202 
 
 Solicitação de audiência pública na Comissão de Assuntos 
Econômicos, destinada a analisar as condições de funcionamento 
dos aeroportos das cidades de Belo Horizonte, São Paulo e Rio de 
Janeiro. 202 
 
 Homenagem ao escritor Jorge Amado, falecido em 06 do 
corrente. 692 
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GERALDO ALTHOFF 
 
 Requerimento nº 399, de 2001, solicitando a tramitação em 
conjunto do Projeto de Lei do Senado nº 50, de 2001, com os 
Projetos de Lei do Senado nºs 84, 153, 184, 325, 378, 426, 475, 
489, 568 e 607, de 1999, e nºs 94, 190 e 232, de 2000. 092 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 131, de 2001, que cria o Serviço 
Social da Saúde (SESS) e o Serviço Nacional de Aprendizagem da 
Saúde (SENASS). 568 
 
 Discutindo o Projeto de Lei do Senado nº 449, de 1999, que 
altera o art. 43 da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 (Lei 
Orgânica da Saúde), possibilitando aos hospitais universitários 
captar recursos provenientes de internações hospitalares. 624 
 
 
GERALDO CÂNDIDO 
 
 Cobrança do cumprimento da lei que estabelece um plano 
de cargos e salários para o funcionalismo público, em particular para 
os servidores civis das Forças Armadas lotados no Comando da 
Marinha. 585 
 
 
GILBERTO MESTRINHO 
 
 Ratificação da imparcialidade na condução dos trabalhos do 
Conselho de Ética e Decoro Parlamentar quanto às representações 
contra o Presidente da Casa, Senador Jader Barbalho. 047 
 
 
HELOÍSA HELENA 
 
 Parecer nº 718, de 2001, da Comissão de Fiscalização e 
Controle, sobre o Aviso nº 4, de 2000 (nº 1.381/99, na origem), do 
Tribunal de Contas da União, que encaminha cópia da Decisão nº 
304/99, referente ao Relatório de Levantamento de Auditoria, 
realizada na Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte-CE. 042 
 
 Anúncio de apresentação, amanhã, na Comissão de 
Assuntos Econômicos, de requerimento para convocação de 
autoridades para debater o novo acordo com o FMI. 286 
 
 Considerações ao pronunciamento do Senador Romero 
Jucá.  289 
 
 Requerimento nº 422, de 2001, solicitando ao Ministro de 
Estado da Agricultura informações que menciona. 615 
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 Discutindo o Projeto de Lei do Senado nº 449, de 1999, que 
altera o art. 43 da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 (Lei 
Orgânica da Saúde), possibilitando aos hospitais universitários 
captar recursos provenientes de internações hospitalares. 620 
 
 Discutindo o Projeto de Lei do Senado nº 449, de 1999, que 
altera o art. 43 da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 (Lei 
Orgânica da Saúde), possibilitando aos hospitais universitários 
captar recursos provenientes de internações hospitalares. 625 
 
 
IRIS REZENDE 
 
 Parecer nº 723, de 2001, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 7, de 2001, 
de autoria da Senadora Maria do Carmo Alves, que altera o art. 69 
da Lei nº 9.099, de 1995, que dispõe sobre os Juizados Especiais 
Cíveis e Criminais e dá outras providências. 262 
 
 Situação da pecuária leiteira no Brasil frente à concorrência 
das multinacionais e à falta de uma política para o setor. 543 
 
 Parecer nº 727, de 2001, da Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional, sobre o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 212, de 2001 (nº 1.090/2001, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o envio à República Argentina de contingente militar do 
Exército Brasileiro, composto de quarenta e dois militares, para 
participar de um exercício de adestramento em operações de paz, 
no período de 14 de agosto a 13 de setembro de 2001, naquele 
País.  595 
 
 Apelo ao Presidente Fernando Henrique Cardoso para que 
não penalize com o corte no fornecimento de energia elétrica os 
consumidores que não conseguiram atingir o percentual de 
racionamento. 650 
 
 Protesto contra a pretensão do Governador do Estado de 
Goiás de vender as Centrais Elétricas de Goiás. 650 
 
 
JEFFERSON PÉRES 
 
 Apoio à previsão de recursos no orçamento para reajuste 
salarial do funcionalismo público federal. 281 
 
 
JOSÉ ALENCAR 
 
 Justificativas à apresentação de emenda à medida provisória 
que trata da Adene – Agência de Desenvolvimento do Nordeste, 
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para incluir na área de atuação os municípios do leste de Minas 
Gerais.  153 
 
 
JOSÉ EDUARDO DUTRA 
 
 Parecer nº 722, de 2001, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 91, de 
2000, de autoria do Senador Álvaro Dias, que dispõe sobre a 
divulgação em Diário Oficial do relatório do registrador de dados de 
vôo (caixa-preta) de avião acidentado. 259 
 
 Requerimento nº 423, de 2001, solicitando dispensa de 
interstício e prévia distribuição de avulsos do Requerimento nº 53, 
de 2001. 616 
 
 Considerações sobre a vinda do Ministro Pedro Malan à 
Comissão de Assuntos Econômicos para explicar o novo acordo 
com o FMI. 636 
 
 
JOSÉ FOGAÇA 
 
 Satisfação com a aprovação, pela Câmara dos Deputados, 
da proposta de emenda à constituição que limita a edição de 
medidas provisórias. 223 
 
 Comentários ao lançamento do chama do “pacote ético” pela 
Câmara dos Deputados. 223 
 
 Requerimento nº 405, de 2001, solicitando a tramitação 
conjunta do Projeto de Lei do Senado nº 56, de 2001, com os 
Projetos de Lei do Senado nºs 84, 153, 184, 325, 378, 426, 475, 
489, 568 e 607, de 1999, e nºs 94, 190 e 232, de 2000. 229 
 
 Parecer nº 719, de 2001, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 56, de 
1999, de autoria do Senador Lúcio Alcântara, que acrescenta artigo 
à Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, dispondo sobre a 
propaganda eleitoral para os cargos de Vice-Presidente, de Vice-
Governador, Vice-Prefeito e Suplente de Senador e dá outras 
providências. 253 
 
 
LAURO CAMPOS 
 
 Projeto de Resolução nº 29, de 2001, que altera a Resolução 
nº 20, de 1993, que institui o Código de Ética e Decoro Parlamentar. 085 
 
 Crítica ao recesso parlamentar, comentando a proposta do 
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chamado “pacote ético”. 290 
 
 Análise da crise argentina e suas conexões com a economia 
brasileira. 290 
 
 Indagações sobre a legitimidade da licença do Senador 
Jader Barbalho em relação à Presidência da Casa. 315 
 
 
LÚCIO ALCÂNTARA 
 
 Homenagem pelo transcurso do centenário de nascimento 
de Pedro Aleixo. 192 
 
 Parecer nº 725, de 2001, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, sobre a Mensagem nº 160, de 2001 (nº 709/2001, na 
origem), que submete à apreciação do Senado Federal o nome do 
Senhor Benjamim Zymler para exercer o cargo de Ministro do 
Tribunal de Contas da União. 540 
 
 Registro da posse do novo presidente do Centro Brasileiro 
de Análise e Planejamento – Cebrap, o cientista político Fernando 
Limongi, ocorrida no início do mês de junho. 589 
 
 Discutindo o Projeto de Lei do Senado nº 449, de 1999, que 
altera o art. 43 da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 (Lei 
Orgânica da Saúde), possibilitando aos hospitais universitários 
captar recursos provenientes de internações hospitalares. 623 
 
 
LÚDIO COELHO 
 
 Concordância com a proposta da oposição em convocar 
autoridades do Governo Federal para esclarecimentos sobre o novo 
acordo com o Fundo Monetário Internacional – FMI. 282 
 
 
LUIZ OTÁVIO 
 
 Preocupação com a manutenção dos compromissos sociais 
desenvolvidos pela Companhia Vale do Rio Doce no Estado do 
Pará, em virtude de mudança na sua diretoria. 190 
 
 Discutindo o Projeto de Lei do Senado nº 133, de 1997, que 
autoriza a criação de Distrito Agropecuário no Município que 
menciona, e dá outras providências (Cantá-RR). 574 
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MAGUITO VILELA 
 
 Justificativas à apresentação de requerimento de pesar pelo 
falecimento do ex-Prefeito de Chapadão do Céu – GO, Alberto 
Rodrigues da Cunha. 152 
 
 Requerimento nº 401, de 2001, solicitando homenagens de 
pesar pelo falecimento do Sr. Alberto Rodrigues da Cunha, ex-
Prefeito de Chapadão do Céu, em Goiás, ocorrido no dia 26 de julho 
último.  158 
 
 Apelo para aprovação célere da reforma tributária a fim de 
solucionar problemas tributários estaduais. 612 
 
 
MARIA DO CARMO ALVES 
 
 Análise dos resultados econômicos e sociais do Plano Real 
no transcurso do seu sétimo aniversário. 046 
 
 Parecer nº 720, de 2001, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 135, de 
1999, de autoria da Senadora Marina Silva, que altera os arts. 240 e 
241 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança e 
do Adolescente. 255 
 
 
MARINA SILVA 
 
 Considerações sobre o risco da liberação incondicional dos 
organismos modificados geneticamente – OGM. 216 
 
 Registro de conferência no Acre destinada a debater os 
resultados da política de diversificação da economia extrativista. 283 
 
 Avaliação do chamado “pacote ético”, sugerido pela 
presidência da Câmara dos Deputados como resposta às críticas da 
sociedade à atuação do Congresso Nacional. 581 
 
 
MARLUCE PINTO 
 
 Requerimento nº 406, de 2001, solicitando homenagens de 
pesar pelo falecimento do Sr. Olavo Brasil, ex-Prefeito de Boa Vista. 229 
 
 Requerimento nº 411, de 2001, solicitando homenagens de 
pesar pelo falecimento do escritor Jorge Amado, ocorrido ontem, em 
Salvador/BA. 552 
 
 Discutindo o Projeto de Lei do Senado nº 133, de 1997, que 
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autoriza a criação de Distrito Agropecuário no Município que 
menciona, e dá outras providências (Cantá-RR). 576 
 
 Regozijo com a inauguração de linha de transmissão de 
energia entre a Venezuela e Boa Vista, em Roraima. 601 
 
 
MAURO MIRANDA 
 
 Considerações sobre a aprovação do Estatuto da Cidade 
pelo Congresso Nacional. 194 
 
 Satisfação com a decisão da UNESCO de incluir o Parque 
Nacional da Chapada dos Veadeiros, no município de Alto Paraíso e 
do Parque Nacional das Emas, localizado na cidade de Mineiros, 
como sítios de patrimônio natural mundial. 694 
 
 
MOREIRA MENDES 
 
 Homenagem de pesar pelo falecimento, no último dia 7 de 
julho, do Sr. Francisco José Chiquilito Coimbra, ex-Prefeito de Porto 
Velho/RO. 586 
 
 
MOZARILDO CAVALCANTI 
 
 Registro da inauguração, em breve, da linha de transmissão 
de energia elétrica da Venezuela para Boa Vista/RR. 078 
 
 Defesa da redução das tarifas cobradas pela Bovesa em 
Roraima, em virtude da substituição da energia termoelétrica, mais 
cara, pela energia proveniente da hidroelétrica de Guri, na 
Venezuela. 143 
 
 Requerimento nº 402, de 2001, solicitando homenagens de 
pesar pelo falecimento do Sr. Olavo Brasil, ex-Prefeito de Boa Vista, 
Roraima, ocorrido no último dia 30 de julho.  160 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 130, de 2001, que dispõe sobre 
o Adicional Tarifário Para Linhas Aéreas Regionais Suplementadas. 160 
 
 Necessidade de regulamentação da chamada “Lei do 
Abate”, que autoriza a destruição de aeronaves clandestinas que 
estejam sobrevoando o espaço aéreo nacional. 204 
 
 Comentários à decisão do Supremo Tribunal Federal 
referente à obrigatoriedade de reajuste para os servidores públicos 
federais. 279 
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NABOR JÚNIOR 
 
 Necessidade de recuperação da BR-364, que liga Porto 
Velho a Rio Branco, bloqueada por caminhoneiros. 079 
 
 
NEY SUASSUNA 
 
 Insatisfação com a generalização de que todos os políticos 
são corruptos. 112 
 
 Críticas à morosidade e à burocracia brasileira para 
distribuição de água e cesta básica na região nordestina. 112 
 
 Preocupação com os prejuízos resultantes da greve das 
polícias civil e militar no País. 186 
 
 Comentários sobre as declarações do Senador Ronaldo 
Cunha Lima a respeito de sua saída do PMDB. 645 
 
 
OSMAR DIAS 
 
 Recuperação permanente do emprego no campo, em 
decorrência da Emenda Constitucional nº 28, que estabeleceu prazo 
de cinco anos para a prescrição das ações trabalhistas na área rural. 106 
 
 Importância da concessão de liminar adiando para o próximo 
dia 15 a audiência pública sobre o leilão de privatização da 
Companhia de Eletrificação do Paraná – COPEL. 181 
 
 Parecer nº 729, de 2001, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 
1-B, de 1995 (nº 472/97, na Câmara dos Deputados), que altera 
dispositivos dos artigos 48, 57, 61, 62, 64, 66, 84, 88 e 246 da 
Constituição Federal, e dá outras providências (adoção de medidas 
provisórias). 599 
 
 Requerimento nº 424, de 2001, solicitando dispensa de 
interstício e prévia distribuição de avulsos, para inclusão em Ordem 
do Dia da sessão deliberativa ordinária de amanhã, da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 1-B, de 1995 (nº 472/97, na Câmara dos 
Deputados), que altera dispositivos dos artigos 48, 57, 61, 62, 64, 
66, 84, 88 e 246 da Constituição Federal, e dá outras providências 
(adoção de medidas provisórias), cujo parecer foi lido anteriormente. 617 
 
 
PAULO HARTUNG 
 
 Requerimento Nº 417, de 2001, solicitando homenagens de 
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pesar pelo falecimento de Irmã Marcelina de São Luiz, ocorrido no 
último dia 30 de julho, em Cariacica–ES. 572 
 
 
PAULO SOUTO 
 
 Requerimento nº 413, de 2001, solicitando a realização de 
Sessão Especial do Senado, destinada a homenagear o escritor 
Jorge Amado. 565 
 
 
PEDRO SIMON 
 
 Requerimento nº 396, de 2001, solicitando homenagem de 
pesar pelo falecimento do Comandante Rolim Adolfo Amaro, 
fundador e Presidente da TAM. 045 
 
 Reflexão acerca da tramitação, na Câmara dos Deputados, 
de matérias referentes à imunidade parlamentar, ao sigilo bancário e 
ao financiamento público de campanhas eleitorais. 206 
 
 Requerimento nº 412, de 2001, solicitando homenagens de 
pesar pelo falecimento do escritor Jorge Amado, ocorrido ontem, em 
Salvador/BA. 552 
 
 
RICARDO SANTOS 
 
 Apelo ao Governo para que eleve os recursos do Orçamento 
destinados ao Programa Nacional de Agricultura Familiar, visando a 
recuperação da atividade cafeeira. 166 
 
 Requerimento nº 404, de 2001, solicitando homenagem de 
pesar pelo falecimento da Irmã Marcelina de São Luiz, ocorrido na 
última segunda-feira, dia 30 de junho. 192 
 
 
ROBERTO REQUIÃO 
 
 Justificativas à apresentação de projeto de lei que anula a 
concessão pelo Presidente da República da Ordem do Cruzeiro do 
Sul ao ex-Presidente do Peru, Alberto Fujimori. 613 
 
 Registro de reunião com o Presidente do TSE, na próxima 
quarta-feira, para tratar da segurança nas eleições eletrônicas. 613 
 
 
ROBERTO SATURNINO 
 
 Preocupação com o desenvolvimento do País diante da 
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atual política econômica. 075 
 
 Projeto de Resolução nº 30, de 2001, que altera a Resolução 
nº 53, de 1997, que regulamenta, no âmbito do Senado Federal, os 
arts. 17 e 18 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 193, concernentes à 
alimentação de bens móveis e imóveis. 086 
 
 Proposta de Emenda à Constituição nº 18, de 2001, que 
altera o art. 50 da Constituição Federal para permitir a convocação, 
pelo Congresso Nacional, de titular de cargo no âmbito do Poder 
Executivo que seja detentor de mandato e cuja escolha dependa da 
aprovação prévia do Senado Federal, bem como o encaminhamento 
de requerimento de informações às mesmas autoridades. 089 
 
 Proposta de Emenda à Constituição nº 19, de 2001, que 
altera o inciso V do art. 37 da Constituição Federal, para determinar 
que no mínimo cinqüenta por cento dos cargos em comissão sejam 
ocupados por servidores de carreira. 091 
 
 
ROMERO JUCÁ 
 
 Cumprimentos à Eletronorte e ao Ministério de Minas e 
Energia pela implantação da linha de transmissão de energia elétrica 
de Guri, na Venezuela, para Boa Vista-RR. 096 
 
 Registro da proposta do Ministro da Saúde, encaminhada ao 
Ministério do Planejamento, de transformação da Fundação Nacional 
de Saúde em Agência Federal de Proteção à Saúde. 168 
 
 Transcrição de matéria publicada no jornal O Globo, edição 
do último dia 1º, sob o título “Corte tira do orçamento reajuste dos 
servidores”. 221 
 
 Proposta para criação de subcomissão na Comissão Mista 
de Orçamento, destinada a analisar a questão do reajuste salarial do 
funcionalismo público. 221 
 
 Homenagem pelo centenário de nascimento de Pedro 
Aleixo.  231 
 
 Projeto resolução nº 31, de 2001, que dispõe sobre 
operações de crédito ao amparo do Programa Nacional de Apoio à 
Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros – PNAFM. 270 
 
 Apoio ao requerimento da oposição para convocação de 
ministros ao Senado, para esclarecimentos sobre o acordo com o 
FMI.  289 
 
 Cumprimentos ao Ministro José Serra pela proposta de 
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reestruturação da carreira de sanitarista do Ministério da Saúde e da 
Fundação Nacional de Saúde. 293 
 
 Felicitações à empresa Boa Vista Energia – BOVESA, de 
Roraima, contemplada com o “Prêmio Excelência pelo 
Empreendimento” da Abrave. 293 
 
 Discutindo o Projeto de Lei do Senado nº 133, de 1997, que 
autoriza a criação de Distrito Agropecuário no Município que 
menciona, e dá outras providências (Cantá-RR). 573 
 
 Satisfação com a retomada, pelo Incra, do projeto Anauá, de 
assentamento no município de Rorainopólis-RR. 580 
 
 Comentários ao projeto denominado Infovia Multimídia para 
o Desenvolvimento de Programas de Educação e Saúde a Distância 
das Universidades Amazônicas, destinado a promover o ensino e a 
integração de populações carentes da região Norte. 590 
 
 Registro da aprovação, pela Câmara dos Deputados, do 
Cadastro Nacional do Imóvel Rural. 640 
 
 Recebimento do título de Cidadão de Boa Vista, concedido 
pela Câmara Municipal de Boa Vista. 640 
 
 
ROMEU TUMA 
 
 Requerimento nº 420, de 2001, solicitando homenagens de 
pesar pelo falecimento do Sr. Gastão Eduardo de Bueno Vidigal, 
ocorrido nesta data, em São Paulo-SP. 588 
 
 
RONALDO CUNHA LIMA 
 
 Requerimento nº 400, de 2001, solicitando seja consignado 
voto de congratulação ao jornal Correio da Paraíba, pelo 
reconhecimento e homenagem prestada na publicação do dia 31 de 
julho do corrente ano pelo jornal Gazeta Mercantil, com o Prêmio 
Imagem Empresarial Estadual. 122 
 
 Críticas à intervenção da Diretoria Regional do PMDB no 
município de Campina Grande, que culminou com a saída de S. Ex.ª 
do partido. 603 
 
 Comunicação de filiação de S. Ex.ª ao PSDB. 603 
 
 Parecer nº 730, de 2001 – Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 213, de 2001. 618 
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 Parecer nº 731, de 2001 – Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Lei da Câmara nº 27, de 2001 (nº 
2.515/2000, na Casa de origem). 635 
 
 
SEBASTIÃO ROCHA 
 
 Discutindo o Projeto de Lei do Senado nº 449, de 1999, que 
altera o art. 43 da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 (Lei 
Orgânica da Saúde), possibilitando aos hospitais universitários 
captar recursos provenientes de internações hospitalares. 624 
 
 
TIÃO VIANA 
 
 Discutindo o Projeto de Lei do Senado nº 133, de 1997, que 
autoriza a criação de Distrito Agropecuário no Município que 
menciona, e dá outras providências (Cantá-RR). 573 
 
 Reflexões sobre as experiências destinadas à clonagem 
humana. 644 
 
 Discutindo o Projeto de Lei do Senado nº 449, de 1999, que 
altera o art. 43 da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 (Lei 
Orgânica da Saúde), possibilitando aos hospitais universitários 
captar recursos provenientes de internações hospitalares. 622 
 
 
WALDECK ORNELAS 
 
 Defesa da criação do cargo de técnico previdenciário dentro 
do quadro de reestruturação do INSS. 189 
 
 
WELLINGTON ROBERTO 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 128, de 2001, que dispõe sobre 
a anistia de parte das dívidas de pequenos produtores rurais, 
pescadores e de suas cooperativas e colônias junto ao BNB – Banco 
do Nordeste do Brasil S.A. e dá outras providências. 082 
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	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P128: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 126    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P129: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     127
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P130: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 128    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P131: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     129
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P132: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 130    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P133: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     131
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P134: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 132    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P135: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     133
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P136: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 134    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P137: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     135
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P138: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 136    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P139: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     137
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P140: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 138    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P141: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     139
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P142: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 140    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P143: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     141
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P144: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 142    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P145: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     143
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P146: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 144    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P147: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     145
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P148: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 146    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P149: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     147
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P150: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 148    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P151: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     149
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P152: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 150    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P153: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     151
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P154: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 152    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P155: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     153
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P156: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 154    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P157: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     155
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P158: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 156    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P159: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     157
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P160: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 158    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P161: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     159
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P162: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 160    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P163: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     161
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P164: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 162    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P165: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     163
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P166: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 164    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P167: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     165
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P168: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 166    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P169: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     167
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P170: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 168    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P171: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     169
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P172: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 170    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P173: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     171
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P174: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 172    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P175: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     173
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P176: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 174    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P177: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     175
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P178: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 176    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P179: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     177
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P180: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 178    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P181: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     179
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P182: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 180    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P183: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     181
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P184: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 182    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P185: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     183
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P186: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 184    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P187: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     185
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P188: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 186    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P189: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     187
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P190: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 188    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P191: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     189
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P192: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 190    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P193: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     191
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P194: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 192    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P195: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     193
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P196: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 194    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P197: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     195
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P198: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 196    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P199: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     197
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P200: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 198    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P201: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     199
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P202: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 200    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P203: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     201
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P204: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 202    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P205: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     203
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P206: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 204    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P207: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     205
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P208: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 206    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P209: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     207
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P210: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 208    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P211: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     209
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P212: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 210    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P213: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     211
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P214: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 212    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P215: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     213
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P216: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 214    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P217: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     215
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P218: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 216    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P219: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     217
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P220: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 218    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P221: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     219
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P222: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 220    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P223: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     221
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P224: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 222    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P225: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     223
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P226: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 224    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P227: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     225
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P228: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 226    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P229: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     227
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P230: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 228    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P231: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     229
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P232: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 230    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P233: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     231
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P234: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 232    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P235: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     233
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P236: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 234    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P237: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     235
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P238: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 236    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P239: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     237
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P240: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 238    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P241: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     239
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P242: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 240    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P243: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     241
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P244: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 242    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P245: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     243
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P246: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 244    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P247: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     245
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P248: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 246    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P249: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     247
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P250: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 248    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P251: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     249
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P252: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 250    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P253: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     251
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P254: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 252    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P255: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     253
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P256: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 254    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P257: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     255
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P258: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 256    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P259: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     257
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P260: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 258    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P261: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     259
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P262: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 260    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P263: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     261
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P264: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 262    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P265: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     263
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P266: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 264    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P267: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     265
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P268: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 266    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P269: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     267
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P270: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 268    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P271: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     269
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P272: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 270    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P273: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     271
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P274: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 272    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P275: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     273
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P276: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 274    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P277: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     275
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P278: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 276    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P279: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     277
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P280: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 278    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P281: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     279
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P282: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 280    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P283: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     281
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P284: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 282    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P285: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     283
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P286: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 284    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P287: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     285
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P288: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 286    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P289: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     287
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P290: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 288    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P291: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     289
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P292: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 290    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P293: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     291
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P294: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 292    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P295: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     293
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P296: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 294    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P297: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     295
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P298: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 296    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P299: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     297
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P300: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 298    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P301: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     299
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P302: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 300    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P303: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     301
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P304: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 302    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P305: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     303
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P306: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 304    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P307: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     305
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P308: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 306    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P309: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     307
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P310: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 308    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P311: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     309
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P312: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 310    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P313: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     311
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P314: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 312    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P315: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     313
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P316: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 314    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P317: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     315
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P318: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 316    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P319: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     317
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P320: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 318    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P321: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     319
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P322: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 320    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P323: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     321
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P324: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 322    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P325: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     323
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P326: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 324    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P327: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     325
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P328: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 326    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P329: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     327
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P330: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 328    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P331: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     329
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P332: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 330    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P333: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     331
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P334: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 332    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P335: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     333
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P336: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 334    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P337: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     335
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P338: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 336    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P339: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     337
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P340: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 338    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P341: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     339
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P342: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 340    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P343: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     341
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P344: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 342    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P345: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     343
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P346: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 344    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P347: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     345
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P348: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 346    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P349: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     347
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P350: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 348    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P351: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     349
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P352: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 350    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P353: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     351
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P354: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 352    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P355: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     353
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P356: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 354    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P357: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     355
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P358: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 356    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P359: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     357
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P360: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 358    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P361: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     359
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P362: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 360    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P363: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     361
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P364: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 362    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P365: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     363
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P366: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 364    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P367: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     365
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P368: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 366    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P369: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     367
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P370: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 368    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P371: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     369
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P372: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 370    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P373: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     371
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P374: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 372    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P375: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     373
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P376: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 374    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P377: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     375
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P378: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 376    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P379: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     377
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P380: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 378    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P381: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     379
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P382: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 380    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P383: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     381
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P384: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 382    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P385: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     383
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P386: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 384    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P387: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     385
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P388: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 386    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P389: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     387
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P390: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 388    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P391: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     389
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P392: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 390    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P393: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     391
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P394: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 392    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P395: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     393
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P396: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 394    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P397: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     395
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P398: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 396    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P399: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     397
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P400: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 398    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P401: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     399
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P402: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 400    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P403: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     401
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P404: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 402    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P405: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     403
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P406: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 404    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P407: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     405
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P408: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 406    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P409: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     407
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P410: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 408    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P411: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     409
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P412: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 410    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P413: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     411
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P414: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 412    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P415: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     413
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P416: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 414    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P417: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     415
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P418: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 416    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P419: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     417
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P420: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 418    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P421: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     419
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P422: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 420    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P423: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     421
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P424: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 422    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P425: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     423
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P426: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 424    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P427: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     425
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P428: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 426    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P429: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     427
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P430: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 428    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P431: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     429
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P432: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 430    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P433: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     431
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P434: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 432    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P435: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     433
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P436: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 434    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P437: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     435
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P438: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 436    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P439: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     437
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P440: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 438    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P441: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     439
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P442: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 440    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P443: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     441
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P444: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 442    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P445: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     443
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P446: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 444    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P447: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     445
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P448: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 446    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P449: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     447
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P450: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 448    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P451: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     449
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P452: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 450    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P453: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     451
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P454: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 452    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P455: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     453
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P456: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 454    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P457: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     455
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P458: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 456    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P459: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     457
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P460: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 458    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P461: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     459
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P462: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 460    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P463: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     461
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P464: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 462    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P465: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     463
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P466: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 464    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P467: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     465
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P468: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 466    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P469: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     467
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P470: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 468    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P471: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     469
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P472: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 470    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P473: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     471
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P474: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 472    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P475: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     473
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P476: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 474    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P477: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     475
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P478: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 476    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P479: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     477
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P480: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 478    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P481: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     479
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P482: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 480    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P483: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     481
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P484: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 482    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P485: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     483
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P486: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 484    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P487: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     485
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P488: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 486    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P489: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     487
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P490: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 488    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P491: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     489
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P492: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 490    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P493: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     491
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P494: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 492    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P495: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     493
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P496: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 494    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P497: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     495
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P498: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 496    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P499: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     497
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P500: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 498    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P501: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     499
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P502: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 500    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P503: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     501
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P504: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 502    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P505: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     503
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P506: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 504    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P507: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     505
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P508: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 506    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P509: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     507
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P510: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 508    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P511: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     509
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P512: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 510    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P513: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     511
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P514: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 512    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P515: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     513
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P516: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 514    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P517: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     515
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P518: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 516    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P519: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     517
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P520: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 518    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P521: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     519
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P522: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 520    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P523: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     521
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P524: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 522    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P525: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     523
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P526: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 524    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P527: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     525
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P528: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 526    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P529: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     527
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P530: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 528    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P531: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     529
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P532: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 530    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P533: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     531
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P534: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 532    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P535: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     533
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P536: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 534    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P537: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     535
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P538: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 536    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P539: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     537
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P540: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 538    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P541: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     539
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P542: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 540    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P543: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     541
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P544: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 542    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P545: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     543
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P546: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 544    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P547: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     545
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P548: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 546    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P549: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     547
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P550: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 548    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P551: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     549
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P552: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 550    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P553: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     551
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P554: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 552    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P555: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     553
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P556: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 554    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P557: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     555
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P558: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 556    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P559: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     557
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P560: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 558    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P561: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     559
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P562: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 560    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P563: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     561
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P564: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 562    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P565: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     563
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P566: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 564    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P567: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     565
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P568: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 566    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P569: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     567
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P570: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 568    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P571: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     569
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P572: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 570    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P573: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     571
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P574: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 572    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P575: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     573
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P576: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 574    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P577: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     575
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P578: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 576    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P579: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     577
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P580: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 578    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P581: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     579
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P582: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 580    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P583: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     581
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P584: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 582    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P585: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     583
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P586: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 584    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P587: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     585
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P588: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 586    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P589: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     587
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P590: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 588    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P591: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     589
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P592: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 590    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P593: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     591
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P594: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 592    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P595: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     593
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P596: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 594    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P597: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     595
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P598: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 596    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P599: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     597
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P600: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 598    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P601: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     599
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P602: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 600    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P603: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     601
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P604: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 602    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P605: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     603
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P606: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 604    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P607: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     605
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P608: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 606    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P609: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     607
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P610: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 608    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P611: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     609
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P612: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 610    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P613: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     611
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P614: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 612    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P615: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     613
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P616: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 614    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P617: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     615
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P618: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 616    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P619: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     617
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P620: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 618    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P621: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     619
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P622: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 620    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P623: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     621
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P624: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 622    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P625: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     623
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P626: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 624    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P627: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     625
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P628: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 626    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P629: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     627
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P630: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 628    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P631: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     629
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P632: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 630    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P633: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     631
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P634: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 632    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P635: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     633
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P636: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 634    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P637: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     635
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P638: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 636    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P639: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     637
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P640: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 638    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P641: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     639
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P642: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 640    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P643: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     641
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P644: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 642    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P645: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     643
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P646: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 644    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P647: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     645
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P648: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 646    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P649: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     647
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P650: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 648    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P651: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     649
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P652: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 650    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P653: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     651
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P654: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 652    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P655: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     653
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P656: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 654    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P657: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     655
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P658: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 656    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P659: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     657
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P660: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 658    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P661: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     659
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P662: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 660    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P663: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     661
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P664: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 662    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P665: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     663
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P666: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 664    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P667: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     665
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P668: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 666    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P669: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     667
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P670: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 668    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P671: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     669
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P672: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 670    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P673: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     671
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P674: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 672    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P675: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     673
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P676: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 674    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P677: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     675
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P678: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 676    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P679: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     677
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P680: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 678    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P681: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     679
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P682: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 680    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P683: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     681
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P684: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 682    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P685: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     683
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P686: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 684    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P687: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     685
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P688: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 686    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P689: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     687
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P690: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 688    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P691: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     689
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P692: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 690    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P693: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     691
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P694: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 692    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P695: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     693
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P696: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 694    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P697: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     695
	Esq_Normal: AGOSTO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P698: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: AGOSTO 2001
	Esq_Normal: 696    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 




